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lngiltere - Çin futbol maçı 
nasll oynandı? 

Çin takımı ümit edilmedik bir varlık 
gösterdi. Havadan oynomakta ısrarı 

yüzüoaen mağlt\p oldu 
Berlin (Hususi) - şimdiye kadar seyrettiğim 4 maçtan, 

dis Bugün burada güniin en mühim ha· Japon İsveç oyunundan sonra en çok 

1 
elerinden birisi de İngiltere ile Çin beğendiğim bir maç oldu. 

:asındaki futbol maçı idi. Dünya yü· İki taraf da bilhassa İngiliz takımı 
~llnde ilk defa biribirile karşılaşan bu tam bir (W) sistemi ile oynuyordu. 
kıınJarın hunsusiyetleri şunlardı: Bu maç eğer havadan oynanacak 
l' tn~ilizler, amatör bir milli takım ile yerde, yerden oynanmış olsaydı, çok 

~~pıy~_tlara i~k defa iştirak ediyorlar. daha güzel bir futbol seyredeceğimize 
d 

bugun de ilk maçlarım yapıyorlar- şüphe yoktu. 
ı. 

d Çin4.iıen ise Avrupa kıtası birinci 
cfa Sc'yredecekti. Ma!j, bizim Norveçle 

;rnadığırruz sahada yapıldı. Hakem btl 
d ın oyunda yan hakem duran Almar.·ı 

r. 

İngiliz takımında fevkalade dene· 
cek oyuncular göze çarpmıyordu. Fakat 
hepsi de bizim birinci sınıf oyuncular
dan daha üstün bir varlık gösterebildi
ler. 

Bilhassa takım halinde mükemmel 
le 

lietk.ea Çini·"· İngiltereden düzüneler 1 
1 aljık, deplasmanlı bir oyun çıkardılar. 

b' go yıyeeeğını sanıyordu. Fakat iş 
b~ç de öyle olmadı. Seri ateş gibi canlı! 
hır takını olan Çinliler, İngilizlerin da-j 
~ teknik ve deplasmanlı oyununa çok 

tuzeı bir mukavemet gösterdiler. Hat• 
t4 İngiliz kalesi çok zaman tehlikeli ... . 
lr zıyetler geçirdi, ve birinci devre her-

esin hayretleri arasında o- o bitti. 
İkinci devre Çinlilerin yedikleri bir 

tol nıa . 1 nevıyat arım kırdı ve biraz gev-
!~diler bu yüzden ikinci bir gol daha 
~k 2-0 mağlilp oldular. Oyun, 

Çinliler de İngilizler kadar olmasa 
bile güzel bir futbol oymyorlar, çok 

süratli, çevik ve atak oyunlannı, sık 

sık uzun ve cenah değiştiren paslarla 
açabilen bir takım . 

Çin takımının bütün hatasr, topu 
yerden oynayacak yerde, mütemadiyen 
havalandırması idi. 

Hakem, maçr pek iyi denecek suret• 
te idare edemedi. Sertliklere lüzumun• 
dan fazla göz yumdu. 

lı Bizi ve Almanları -m-ag_""_IQ_p_e_t_m_l_ş_o_l_a_n_ 

r~orveç futbol takımı ltalyanlara 

'!''" k 
mağlup oldu 

1_.b Ut futbol takımını 4-0 Alman e--
ııı;ı in• 
1 ı de 2-0 kazanmıg olan Norveçli-
lcer dün kar dö final maçını Macar ha
~in idaresinde İtalya milli takımına 
CSrı • büyük stadda ve yüz bin kişi 

ilnde oynadılar. 
~Uaabaka büyük hızla başladı. iki 
ıs .f ?a ço~ güzel oynamakta idiler. 
bir ıncı dakıkada İtalyanlar mükemmel 
l\Jc· &ol attılar. Haftaym bittiği zaman 

0~Plerine nazaran daha yüksek bir 
~ ~rı Çıkarmış olan Norveçliler 1-0 

glQp vaziyette idi. 

ta/kin~i devrenin başlarında iki ta-
lt'•lc netıcesiz hücumlarına başladılar. 
-.c at ~~ftaymın ortalarına doğru Nor
~ S &ag ıçi sol iç oyuncuya güzel bir 
ta~ \t~r~i: o da demir gibi bir şiltle bc-

~tlıfı temin etti. 

~\' e c.yunun son dakikalarına kadar 
liıer\t~tli hasımları karşısında Norveç· 
...., f - seyircilerin hayretleri arasında 

UtholUn b""til · l"kl · · ·· ~ğ u n ınce ı erını goster-
ti te~Uvaffak oldular. Fakat galibiye 
(90) da ~decek golü atamadılar ve 
letıdi. -r:ıka 1-1 beraberlikle nihayet' 
tt on b rnu\ta nizamnamesi mucibin
~ eıer dakikahk iki devre daha 

~·tllaiarı icap ediyordu. 
U'az • • 

"atı·ıt 18tirahatten sonra bu yarım 
~i~ct~ tnaça başlandı ve İtalyanlar va

'dttı ale~h.~erine olduğunu anladık
~\l,, labütun kuvvet ve gayretlerile 

.rOr rdı. 

Sekizinci dakikada Norveç kalecisi 
nin hatasından istifade ederek ikinci 
gollerfai attılar. 

lki dakika sonra N orve~iler yüzde 
yüz bir fırsat kaçırdılar. Gene sağ içten 
gelen tcpu kalenin çok yakınında kafa 
vuran sol iç topu kaleye gönderemedi; 
avuta k?çırdr. Son onbeş dakika Norveç 
lilerin tek kale oynamalarile geçti. ltal· 
yanlar galibiyeti kaçırmamak için ne 
kabilse yaptılar ve muvaffak da oldu
lar. İtalya - Norveç maçı da Norveç
lilerin daha üstün oynamalanna rağ· 
men mağlilbiyetlerile bitti. 

Bugün Polonya ile Avusturya fut
bol maçı yapılacaktır. Bu maçın galibi 
final ma~mı İtalya ile yapacaktır. 

Boğazı yüzerek 
geçme mUsabakası 

T. T. K. İstanbul bölgesi Başkan· 

lığından: 

İstanbul Belediyesi tarafından tertip 
edilen ve 28-8-936 perşenbe gunu 
yapılacak olan <Boğazı geçme) müsa
bakasına müttefik klüplerin girmesine 
bölgece müsaade edilmiştir. 

Bütün yüzücülerin bu müsabakaya 

girmeleri bölgemizce şayanı arzudur. 
GireceklCTin bölgemiz su sporları ajanı 
Kadri Nuri Köksala müracaatla kayıt
larım yaptırarak icabeden izahatı al· 
malan tebliğ olunur. 

Olimpiyatlarda deniz yarışları 
Hlrun va demir Turgut talistz- ılkten kurtulamadılar 

Dsveç lYISlYIDlYı 
Buna rağmen derece almağa da 

mu,,.affak oldular 
J n m lf\lSS'ltD IK 

Ds'ltemDycırlYIZ Ru 
Aynı başlıkla nmhterenı ga~eteniz

de birkaç makale daha intişar etmi§ti. 
Kalpten gelen bir mecburiyetle söyle-ı 
ne1ı bu sözü be>ı de tekrar ediyorum: 
"lsveç usulü jimnastik istemiyoruz!,, j 

Niçin istemiyoruz: Beden terbiytJsi 
namı altmda bu jimnastik hiç bir mün .. 
tesibinin bedenini terbiye edememi:,.'f"fir. 
Güzel bir vücut yetiştirememi.ştir. lliç 
bir sporcu ycti§tircmıcmiştir. Milnte
sipleri jimnastik yapamtyan ve kabili
yeti l>edeniycden mahrum olan insan
i.ardır. Bu sözü. delaili ile isbat edel.ıW .. 
riz. 

llakikat nedir1 Gözle görülen elik 
tutulan, mü.spct bir şey değil midir1 
O halde 936 olinıpiytJdını göriiyoruz. 
Bu bir hakikat; hem de bizim için çok 
acı bir hakikat. Beden terbiyesi nok
tai nazarından atlctil; jimnastik yapan
larla lsveç jimnastiği yapanlar ve mün· 
tesiplerini sayalım. Bitaraf bir heyet 
huzuruna çıkaralım. Daha ilk görünil~. 
te acaba söylediklerimiz teeyyüt etmez 
mi1 

Şimdi spor meselesine gelelim: Bu 
tl.SUZ sporun düşmanıdır. Memleketi
mizde, mekteplerimizde !5 senedenberi 
bt' usulün hiç bir sporcu yetiştirmediği 
ve bundan.sonra !la yeti§tiremiyeccği 

Kiel'de 6 metre kotraları müsabakası ... 

fiilen ispat edilmemi;7 midir1. Kiel, 7 (Hususi) - Olimpiyat yel. 
Jsı•eç usulü jimnastik istemiyoruz. ken müsabakalarına 26 milletin iştira

Çilnkü: Er meydanlarında hezimete kiyle devam edilmektedir. 
uğramak, hacalete katlanmak Tiirk Şimdiki halde bizim yelkencilerin 
gençliğinin f'GN değildir. iştirak ettikleri Olimpa Yole ve Star 

lsveç u3Ulü jimnastik istemiyortız. Klas tekneleriyle yapılan yarışlarda 

Çünkü: Mekteplerimizde bir düdilkçii derecelerimiz iyidir. 
muallimin yaptırdığı, ağzımızı açıp ka- Star klas yarı§larımn ilkinde Ha
pamadan, bacağmıtzı sallamadan iba- run, yarış başladıktan 5 dakika sonra 
ret olan bu bıktırıcı yeknesak hareket.. geldi. Teknesine bindiği zaman rakip
lerden bıktık! ... Usandık! .. ı lcrinin en yakını ile aralarında en az 

lsveç usulü jimnastik istemiyoruz. 400 metre mesafe bulunuyordu. Harun 
Çilnkü: Bugün medeni ve yüksek mil- buna rağmen az bir zaman sonra ya. 
letlerde ilmin, fennin yanında 'J.."Udreti rışa iştiraketmiş olan 13 tekneyi birer 
bedenıyenin de beraber yürüdüğünü gö- birer geçmeğe ba.slamıştı ki, birdenbire 
rüyonız Vegene görüyoruz ki bizim kırılan iskota kelepçesi bu hamleyi 
talebelerimiz bu yanlış ıt.Sul neticesi cı- durdurdu ve Harun bocalamağa başla
Zız, çelimsiz bir vaziyete girmiştir. dı. Başta, floku tutan Behzat derhal 
Çilnkü vücudu i§lememiştir. iple mümkün olduğu kadar bu arızayı 

iki bin sene evvel Yunanistanda geçiştirmeğe çalışmış ve yarışa devam 
spor faaliyetinin yükseldiği devirlerde etmiş ise de hem beş dakika geç gidi~
ilim, fen, bilgi, ahlak yükselmemiş miy. mesi ve üstelik de bir kaza geçirmesi 
di' Bugün yiğitlerin ve yiğitliğin har- yüzünden yedinci gelinm~tir. 
man olduğu yerler nerelerdir1 Alman- Aynı günde Olimpia Yole yarışları
ya, Amerika, Rusya ve civarındaki hü na giren Demir Turgut havanın çok 
kıtmetler değil mi1 Artık bu hakikatle- sert olmasından Umit edilen neticeyj a
ri görürken ve şu aC?ları hissederken lamamış ve 20 nci gelmiştir. 
israr ite gene bu jimnastiklerde devam Demir ikinci yarı§ta tam altıncı ge
etmek ne kadar doğru olur. Ve acaba lirken Türk yelkencilerinin peşini bı
kendi kendimizi kandırmanın ne şere- rakmıyan talisizlik Demirin de yakası . 
fi, ne zevki vardır. na sarılmış ve yandan gelen bir tekne 

Şimdi gelelim ikinci meseleye: Demirin dümen yekesini kırdığınds.n 
lsveç jimnastiği birl·:aç ki§iyi yetiş- yarışı terketmesine sebep olmuştur. 

mektupta Demirin değil, f.endlsine çar· 
pan teknenin tasfiyeye uğradığı anla· 
şılıyor. 

Star klaslarm ikinci yarışında ise, 
Harun altıncı gelmi~. il~ilncU :yanşt& 
ise çok gilzel bir çıkış yaparak en ön· 
de yol alan yelkencimizin talisizliği ge. 
ne kendisini göstermiş ve istrolya de
nen <!em.irin kopması yüzünden geri ka
larak ancak üçüncü gelebilmiştir. Beh
zadm bu yarışta büyük bir gayretle 
hem kopan demiri tutması ve hem de 
flok'u idare etmesi yarışı UçüncU ola.. 
rak bitirmelerini temin etmiştir. 

Bu yarışta birinci ve ikinci ile a· 
ramızdaki fark 15 metreden fazla de
ğildi. 

Şimdiki halde star klas tekneler f. 
~inde aldığımız puvana nazaran beşin. 
ci vaziyetteyiz. Bu derecenin yapılacak 
diğer yarışlar neticesinde üçüncülüğe 
kadar yükseleceği kuvvetle tahmin e
diliyor. 

Futbol 
Bugün öğleden sonra Avusturya ile 

Peru arasında tekrar bir maç yapıla· 
caktı. 

Peru takımı Avusturya takımı ile 
tekrar maç yapmak üzere isbatı vücut 
etmediğinden Avusturya takımı htik· 
men galip gelerek dömi finale kalmış. 
tır. 

tirmez,b-ütiin bir milleti kuvvetlendirir. Not: Dün Demirm tasfiyeye uğra- cı m Londosu o Ha hklı 
Ve bütün bir milletin zinde bir hale dığı yazılmıştı. Halbuki bugün gelen h l b f 
getirir. iddiasına: ====================- 88 8 aoes ne 

Arafat dağında yüz bitılerce insan §arındanbcri lsv~ç .~areketlerini ~apr: bir teberrUU. 
bir arada ve birlikte islamiyetin inti- yorlar. Fakat müsZıonaıı muharıplcrı 

hiç bir zaman yalmz btı hareketlerle ik- Pazar günü Rus pehlivanı Kola ite 
karşılaşan Cim Londos bu maçtan ka• 
zandığı paranın bir kısmını Balıklı 

tifa etmemişfordir. Giire~lcr, ağırlık 

kaldırmalar, gürz u. s. aqır jimnas
tikler de yaparak bedeni kudretlerini Rum hastanesine teberrü etmiştir. 
yük.~eltmi§lerdir ... 

"Bir şey ki lıC!JCCan t'armez, omm 
zevki yoktur uc o şeyin kıymeti de yo1.:
tur.,, 

t şt r. bu drı onlrmlan bir tanesi. 
Hakkı A'T'/\ KUMAN 

rarıokı ousoanuzaa 
Yarın eskrimcilerimiz ilk müsabak~ 
laramı yapacaklardır. 

nu karşılaşmalar kılıç müsabakaları 
dır. 

Varın size e'"krimcilerimizi tanıt. 

l cak ve bu !;ltis'lha :-alarm som:nu tth 

Kabul edilen 
rekorlar • 

yenı 
Beynelmilel atletizm federaı:yonu 

tarafından resmen kabul edilen yeni 
rekorlar şunlardır: 

110 metre manialı koşu: Forest 
T awens Amerika 14 111 O 

tlç adım atlama: Tajuma Japon 
16 metre 

1500 metre mukavemet yarışı: Jak 
Loveook Yeni Zelanda 3 dakika 48.8110 

4X 100 bayrak yarışı 39 sııo Ame
r::.'";; ~O .. er:ı:, Metcalfe, Drape:-, vır 
koff) 

DfJn7cG maçtc:a ltalyanlara mağlup olan NOf't)eçlüer 
1 

min etmenize vardıı.ı edecek güzel ı 
bir yazı verccel!i7.. 

___________________ , 
Dekatlon: 7900 puvan Glan Mo!riı 

Amerika 



Bugünkü sayımız 
16 sayfadır 

1 A§ustos 1936 Cumartesi Sene: 5 •Sayı: 1632 

başladı 

ükômete itimat Irkların, mllletlerln hatta fırkaların 

· sPOR 
' • • HARBi re~ı 

la"ş"ekil il~ 
verildi 

lntizamiyle ve azemetiyle o derece 

l"f ı ~ e ~"· 
"'"•ciye tt.-. ~Ull 
Vekili 
~Ok 

il-lQh· tl ım 

6~tllklar 
Kanwtay fevkalade celsesinde ı·Ylediler 

evfik Rüşiü ita/ya tarafından 
Verilen teminatı anlattı 

1 

v (Yazılan E ıncı sa.yı/ada) 

Boğazlar 
mukavelesi 

Sovyet hUkft.mett 
tarafından tasdik 

edildi 
~nkara 31 <A.A.) - Boğazlar muka· 

velenamesi Büyük Millet Meclisinde re
ye konulduktan sonra Mecliste bulunan 
Sovyet maslahatgüzarı hükQmeti namı 
na Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü A• 
rası tebrik etmiş ve Sovyet hükumeti· 
nin de Boğazlar mukavelenamesini tas
dik etmiı olduğunu resmen tebliğ etmiş 
tir. 'Qllllı fevkalfide celsesinde Baıvekil ile vekiller 

~Danya isyanın~ 
ltaiya yardım ediyor 
"a~iYette Fransamn da Madrit hükümetine 

~ll yardım etmesi isteniliy'or 
~ll eı- galip gelirlerse Minor-
~ ıs~! Italyaya vereceklermiş 

1~~~· l b\· >·nelmilel karışıklıklara sebep mi olacak ? 
~~ta (A.·A..) 
~~~at~erı. - Paris eazeteleri 
~l b· etın ... 1 'lln İspanyol asile.. 
~ it "eıi 

>aı.~ah g a1~ka. c.·?1eseıesine karşı 
'~ ecın ~tele, ;0sternı~ktedirler. 
~ Öit- b. lkı.C3ir1111 Ytı lnız bir tarafa 
t.' tt-ıı.. llreı- ı . 1 ; • 
~ara ~ g ~et O'du _ sarnaha edı-
~bı ~ l'atq1~tele11 i ~unu yazmakta, 
~~~tcılltıl Ilı.da buıu se her hangi ~ir 
~~ittı ~ b~tı teş~ ~"'nak t.Uretile bu 
~~ h~_lih Utıuın.a~ınecek mahiyette 
~~~ıı:ı~u kı,ı,Yde ın ı.e derece 
' 'ıtıt! . l>e:t: trnekte ve bu 

~~~tllt l•~Yle n:~aks, Eko de> Pa. 
. '\:\ba ~~ o.ctlya d lllektedir: 
~ ~1ı~a1.1şıı~1. llıili bir cidale a.. 
ıı.... ~ %. "'l() ıtt: ıı. etrn· 
~ ~Yan r · 

meğe çalışmış olduıı:Iarmı ur.utmamak 
lazımdır.,, 

Pertinaks, Almanyanın İfpanyol a
silerine kar§ı gC-stermckte olduğu 

kabul edilmiştir. Zannolunduğuna gö. 
re, Ingilizlcr böyle bir beyannamenin 
taahhüt hilafına hareket eden devleti, 

(Devamı 1 ünr.üdt>) 

sempati dolayısile -:le endişe izhar et. --------------iiiıiiii9i 
mekc.? ve General Sıın Jurjo'nun eylül 
de Berline yapmış olduğu seyahati ha
tırlatmaktadır. 

Gizli mülakat 
Paris, 1 (A.A.) - Maten gazete. Pcrtinaks, Ge!leral Frankonun 

1 sinin Venedikteki hususi muhabiri, 
Hamburg bankalarmnan birinden para 1 dün akşam Venedik ve yahut Bolog_ 
almIJ olduğunu bir diplomasi menbaa 1 k d ltal,·anlarla A:ımanlar ne ya ının a ~ :ı 

atfen ya.zmaktadır. ve Avusturyalılar arasında esraren. 
Mumaileyh ilav~ten diyor ki: 1 •••. 
- Pe-embedenberi Fransa harici ı giz ve son derecede gizli bir goruş . 

· ~ ı mıe yapılmıı olduğunu haber vermek.. 
Ye n~ıareti, İngiliz hariciye neureti.

1 
tedir. 5uşnig, dün Venedikte idi ve 

ne mutlak bir bitaraflık muha.fa:z:ı. ede. 1 

meşhur olan Alman hükamet merkezi 
bugünkü derecede asıa 
muhteşem olmamıştı 

Ispanyollardan maada bütün 
milletler iştirak ediyor~ Brezil
ya atletleri fırkacılığa başladı·· 

far ve '' darbei hükumete,, 
j kalktzlar ! ! . 

Amerikalı zenci sporcu Ovens siyah ırlıın birbi~ni takip eden tali"Mizlik.' 
Zerini yenip, Berlin gibi bir ırk('llık vatanında Hab6§lerin ve joe Louisin i11. 
tikamını alacak mı'. Bu sporcu 100 metre dünya rekorunu bir saniye on. 
da biri daha kırnı~1 10,! ıe indirmiştir. Zenci sporcuyu Amerir.adan A,,_ 
ropaya olimpiyadlara gelirken vapurda.) antrenman yaparken gM'üyona. 

Yirminci asnn bir iami de spor asn
dır. Bütün gençlik sporla. bütün spor 
i.lemi ise Berlin olimpiyatlarile meıgul.. 
Asnmızın gençleri, bu hadiseyi takip 
etmemeği adeta bir cehalet sayıyorlar ..• 
Bir bakıma da haklıdırlar ... Çünkü Ber. 

lin olimpiyatlan, ıponın da fevkine 
yükselıniı, bir siyaset halini almııbr. 

Olimpiyatlar bugün batlanutbr. ilk 
telgraftan veriyonız: 

Bertin, 1 (Havas ajansından) -
Almanyarun olimpiyatlar i~in sarfettiği 

gayret, dünyanın hiç bir yerinde hiçbir 

zaman tesadüf edilmemiş nevindendir. 
Sanki bütün Berlin halkı spor bayarm· 

Janna iştirak etmiştir. Neşe, bütün yüz
lerde okunuyor. Şehir, fevkalade süslen
miştir. Alman hükumet merkezini kim· 
se bu derece şaşaalı görmemi~tir. 

52 milletin bayrakları her adımda 

göze çarpıyor. 

lspanyollar 
iştirak etmiyor 
Bertin, 1 - Dün, on birinci olimpiyat 

komitesi reisi Levald, bütün ecnebi 

mümessilleri Bertin ~atosunda kabul et
mf§tir. 

limpiyatlarına iştirak etmiyen yegane 
- - leket İsp:ınyadır. 

Sporda fırkacılık 
Brezilya sporcularile Riyo de Ce

neriyo spor teşkilatı arasında tefrika 
çıkmıştır. Bu yüzden Brezilyanın olim
piyatlara iştirak edemiyeceğlnden kor-

kulmaktadır. Bir zamandanberi Brezil• 
yanın Flamengo ekibi olimpiyat köyüne 
yerleşmit bulunuyordu. Lakin, herkesi 
hayrette bırakarak Brezilyadan bu çar

şanba yeni bir ekip gelmiştir. Bu so• 
nuncusu "Brezilya spor konfederasyO" 
nu,, ~n tabidir. HaH,...ıki Flamengo diğer 
bir federasyonundur. İşin garibi, buna 
beynelmilel komite tarafından olimpi
yatlara iştirak .salahiyeti verilmişti. 

• • • 
Bugünkü spor sayfalarımızda olimpi

yatların açılış merasiminin akla durgun 
luk veren bütütn tafsilatını hususi su
rette olimpiyatlara giden muhabirimiz 
izzet Muhiddin Apak'ın Berlin mektu• 
bunu ve iddialı basketbol yazısını mu
hakkak okuyunuz 1 

ıı:..'lt~Sı ile icı ış bulunuyor. 
~ilM~ bti a mı eısleri ara. 
·~it ~ il~ l>r~ar? 923 -926 

bı.r J1iya.ae1tno de Rivera. 

ceklerine dair Fransa, lngiltere ve görünüşte resmf olduklan anla§! an 
bir takım Alman otomobilleri gece ı 

İtalyanın müşterek bir beyanname neş. hududu geçmişler ve süratle ltalya. 
retme!eri teklüinl kabul ettirmeğe uğ · i 

Dışbakanı elli iki milletin mümessili· 
ne hoş geldiklerini söylemiştir. 

HABERİ okuyanlar sanki olimpiyat
larda bizzat bulunuyorlarmıı gibi bütün 
müsabakaları dakikası dakikasına en 
mQkemmel bir ıekilde takip edecekler
dir. 

HABER sizi 5 kuruşa Bedin olimpi• 

t VUcuda getir-
ya doğru yola düzülmUşlerd r. 

r8.§mıştır. Bu teklife mUteallik proje ___ _ Dahili hadiseleri dolayııile, Bertin o- yatlarına götürecektir.! - -
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~@ırüşD~ır: 

Bütün Boğazlar meseıeslnden 
bir •~itap yapallm 

Kamutaym d~ü mUzııkerelerinde Koca eli saylavı Süreyya Yiğit, Boğular mUnU6-
beWe Mecliste cercyaı.ı c<!cn mUzo.kerclcrin aynca bastırılarak köylere varıncaya kadar 
memlekct.b1 her t.ua!ma dağıtılmasını teklif etti ve tekli! kabul edildi. 

Boğazlıırmıl%II1 yeniden ta.h~ etro.!mda Kamutaydıı. cereyan eden müzakereler, §Üp
hesiz bu müWm M.disenin en heyeoruılı, kud s1 ve muazzam tarafıdır 

Fakat Boğn.zlar za.!crl ba.§lı bll§Ula bir kfil teşkil eder. 
Boğazlan mUzıı.kere yoluyla yeniden tahkim etmek iatedlğimizl alA.kadar devletlere blldirw 

dlğimlz günden imza gününe kadar geçen yüz bir günUn hatıralarmı da unutmamak ve bun. 
lan tedvin etmekle kıymoUl bir e3er ortaya konula~ağınt aanınz. 

Bu blr örnek kitap olacakbr Bu kitabı, yaşadığımız gururu bir daha sezmek lçln yal• 
nrz memleket içinde değil, bütün dUnyaya dağıt.sak )'eridir. ÇUnkU 1çerleinde biltUn dünya.. 
nm rcCahıniı yarayacak sulh ve kemal unsurları vardır. 

Hikmet MUnlr 

lsvi çre 
Bir Alnıan istilası 

tehdidi altında mıdır? 
+++++ Hwdul 
-Yol 

lsviçrenin tehdit. altındaki 

~-" ~ 

11aziyetini gösteren harita. 

bulmadan bu mmtakalara Alman or. 

HABER - ~$am Poıtaıı 

lngiliz 
Kralı 

Seyahati esnas1nda 

Türk Jtmanlarını da 
ziyaret edecek mi ? 

Londradan gelen bir habere göre, ın· 

giltere kralI sekizinci Edvard Tolya is

mindeki yatile Ege ve tnoniyen deni· 

zinde bir seyahate çıkacaktır. Kralın 

bazı Yunan ve Türk limanlarını ziyaret 

etmesi de ihtimal dahilinde görülüyor. 

Atiııa, 1 (Hususi) - lngttere Kra. 
lmın Ege ve !yoniyen denizJErinde bir 

seyahate çıkacağına dair dolaşan şa.. 

yialar hakkında lngiliz hükfuneti ade 
mi malnmat beyan etmf.ştir. 

Burada sıcaklar fazlalaşnn§, hara
retten iki kişi ölmUştut. 

~~-~---~--------~ 

ı=:rıtrede 

Cephane 
deposu patladı 

400 kişinin UldüğU 
sHylenlyor 

Roma, 31 - Hülrumetin ne§rettiği 
bir resmt tebliğde Eritrenln Musavvn 
lim~ civarında bir mühimmat depo. 
sunun infillk ettiği, fakat maddi ha.. 
sarın bUyUk olmadığı blldiriimektedir. 

Aym tebliğe göre, depodaki mUte. 
addit mevaddı infi!akiye havanın faz.. 

la sıcak olmasından patlamıştır. ölü 
yoktur, on ki§i yaralanmıştır. 

Musavvadan gelmig olan yolcular 
ise, deponun ateş alması yüzündeu 400 
kişinin öldüğünü ve §ehirde bu yüz. 

den ~Ikan yangmm on iki s&.at devam 
ederek bir çok evleri kU1 ettiğini söy. 
lemektedirler. Fransız gazetelerinde okunduğuna 

göre Isviçrede son zamanlarda !bir AI. 
man istilası korkusu duyulmağa ba§
lamıştır. Şimdiye kadar ne sivil, ne 
asker mahf ellerl i§gal etmemi.3 olan 
bu dil&Uxtcf) ~tanberl bUtUn muhite 
hakimdir. İsviçre milli mtidafaasmı 
itmam için 235 milyon altın tahsi
sat ayrılmış ve ordu ile hava kuvvet. 
lerinin tensik ve takviyesine ba§lanıl. 
mıstır. 

dusunun varmasını temin edecektir. --------------

Bitaraflık ananesi ve tabii hudut.. 
ların teşkil ettiği aşılmaz manialar, 
şimal, şimali garbi ve §imali prkf 
hudutlarını her tel:Jikeden masun kı. 
lıyordu. Fakat 7 marttan, yani mU. 
tcca vizin kendini gösterdiği günden 
beri bilhassa §imal hududunun tahki
mi ve takviyesi müstacel bir mahiyet 
almıştır. 

Acaba Hitler Almanyası ' tsviçre 
bitaraflığını tehdit ediyor mu? Böyle 
bir tehdit hakikat halini alırsa lsviç. 
re buna karşı koyabilecek midir? 

Almanyanm bu kabil bir hareketi
nin Fransız mUdafnasmı ne derece 
kuvvetle alakadar edeceği meydanda.. 
dır. Şimdiye kadar Almanyanın müs. 
takbei taarruz planı olarak Von epp 
plim denilen ve 1914 de Belçikadan 
Alman ordusunun geçişi gibi §imdi de 
cenubi Felemenk arazisinden tecavüzü 
derpiş eden bir faraziye mevzuu bahs 
oluyordu. Belçikanın Alman hududun. 
da yapılan mUthi'j tahkimat Alman 
ordusunun doğruda!'! doğruya Belçika. 
ya taamızuna müsaade etrniyecek bir 
mahiyet almıştı. 

Fakat son zamanlarda Almanyaya 
siyasi ve askeri büyük faydalar temin 
edecek olan başka bir faraziye rney. 
dan &.ldı. O da Alman ordusunun ts.. 
viçreden geçerek Fransaya taarruz 
etmesidir. 

H:tkikaten büy·.J< Alınan en.anı 
harbiyesi böyle bi: hareket yapmağa 
karar verirse hare1Iat Şima ve Manş 
denizi sahiller;nden c;ok uzak bir yere 
intikal etmiş olur. İngi!iz emniyetini 
tehdıt etmez ve lngiJterenin otomatik 
surette Fransız ordusu yanında yer 
alması ihtimalini b~rtarf.l.f e'.:.miş olur. 
Bu siyasi bir istifa .ıedir. 

Sonra, en son dereceye kadar mo. 
törize edilmiş olan Alman ordusunun 
lsviçreden bu tarzda geçişi 1914 de 
Belç.ikada yaptığı gibi bir piyada yü. 
rüyü~ değil, mu'.l.zzam bir taarruz 
kuvvetinin önüne gcrilmez bir hareke. 
t1 olan ve Fransanın askeri ve iktisa
cll en mUhim merk ~zierini, mesela Lf. 
yonu 15Uratle tehdit ve Fransız ordusu 
seferberliğini tamamlamağa vakit 

Bu da hem siyast, hem askeri bir ka
zançtır. 

Ve nihayet lsviçreden geçmelC su
retile Alman ordueu Qimaldeki UsaUl
harekelerden tehlikeli surette uzak
laşmı§ olmıyacak ve mUnakala.t yolla. 
rını :tehlikeye koyacak surette yapıl
mamış olacaktır. Bu da asken bir ka
zançt.Jr. 

Alman ordusunun ne kadar süratle 
tophnabileceği ve aşağı yukarı on ve. 
ya on beş fırkanın böyle bir hareketi 
muvaffaldyetle yapabileceğini kayde.. 
den muharrir, Almanyanın tamamen 
motörize edilmi§, zırhlı otomobiller, 
tankfar, motörlü top ve mitralyözler 
ve sıı.ire ile takviye olunmus yeni tip 
dört fırka te§kil etmiı olduğunu ve 
bunların siiratle artacağını söyledik. 
ten conra böyle bir kuvvetin Karaor. 
manna gizli olarak tahgidi mUmkün 
olduğunu ve Paristo olduğu gibi Bem. 
de d'} tehlike işaretinin ancak taar
ruzdan iki Uç saat evvel vcrilebi!ecE\
ğini ı:öylüyor. 

Bu suretle tahş:dini ;kmal edecek 
olan Alman ordusu karşısında İsviçre 
ordusu mukavemet edeıniyeceği :çin, 
sUratJe Ron gcçldioi ve Jura dağları. 
nı aşacak ve Besençon istil:ametinde 
Majino hattı denilen çelik Fransız mU. 
dafaa hattının cenup renahını çevirme. 
ğe çalışacaktır. 

Buna karşı koyah11mek için Fraii.. 
sanın yapacağı §ey Majino hattını Li
yona kadar uzatmaktır. Fakat bu 
çok pahalı bir i§tir. Ve Fransanm 
bu hususta bir karar verebilmesi. ts. 
viçr~ erkanı harbiyesinin, !sviçra or. 
dusunun mukavemet kablliye~ni art. 
tırmak için beslediği ve besliyeceği 
niye~ere bağlıdır. İsviçre ordusunun 

komeulan dereceslrı1e büyük bir harp 
ve mukavemet kabı'lycti olmadı~ı mu. 
hakkaktır. Bunun irin bu orduY'J as. 
rl bir surette tensi't Ptmek düı;manm 

muhtemel lıücumlarma karş· koyacak 
ve Fransız ordusun~ toplanma v~ ha.. 1 
zırlanma imkanını tc>min edecek za. 
mam kazandıracak bir dereceye gç'tir. 
mck lazımdır. lsvırre topraklaıınm 

KCÇCK 
HABERLER 
D'şar.ıda • 
* Kahireden gelen haberlere göre, Ingilt&o 

re lle Kısır ara.ıımda Sudan meseleainde bir 
anlqma yapılmak üzeredir. Rivayetlere gö
re Sudan meselesi halledildikten sonra kapi• 
tWbyonlar meselesin.in müzakeresine bafla .. 
nılacaktır. 

* ltaıya, Lokarno konferaımna ftUrak ede 
cetfni resmen blldJr:tnf§tlr. Almanyanm da 
muvafakat cevabmı dUn ak§&ın İngiltere bU

~metine vermif olmam muhtemeldir. 

içeride: 
• Dahiliye vokAleU al!kadar makamlara 

gönderdiği bir tebliğle, belediyelerden verilen 
maq ve ücretlerin, bütçenin yüzde otuzunu 
qmamasmı blldlrmi§tlr. 
* Sovyct Ruayada bir buçuk ııenedir muhte 

llt menaucat ıubelerlnde ihtisas sahibi otan 
genÇlerlmiz dUn fehrlmize dtlnmll§lerd1r. 
64 kl§I olan gençlerl;nlz memleketimizdeki 
muhtelit mensucat tabrlkalarmda ustaba§r 
lık yapacaklardır. 

· * tstanbul maliye mUrakibt Rafit. tekaüde 
ıcvkedilmJşttr. 

• Bir müddettir memleketimizde bulunan 
AUna elçimiz Ruıcn E§l'et dün vaziteııt ba.
fma hareket etmlıtır. 

* Ağustosun 30 undan eylQIUn 5 ne kadar 
devam edecek olan tayyare haftasmm progra 
mmr tesblt etmek Uzcrc kaza ve nahiye mer 
kezlerlnde toplnntılar yapıtme.ktadrr. 

* tlalya mUrncmlleri Ue bUkOmeUmlz 
arasında Ankarada yapılmakta olan yeni ti
caret anla§ması müzkerclerl !Uyanın verdiği • 
anlqma projealnln tetkiki için durduruımu~ 
tur. 

• GUmrllk ve fnhlsarlar vekAietl ağustos 
ayma mahsus kontenjan llsteslnl gümrllklere 
göndermiştir. 

* lnhlıııırlar ldarcmıtn Kabata§m yanında 
yaptırmakta olduğu yeni binanm in§aatı bit
mek Uzeredlr. Bu yeni bina §imdi oradaki 
o.ynl tıp binalarm dlirdUncUsU olmaktadır. 

Buraya lnhlııarın dairelerinden bir kısmı ta• 
ımacaktır 

• Yilk!ck muallim mektebi mezunları yıl• 
hk gezintilerini bugün yapmışlardır. lıtan
hulda bu mektepten çıkmış muallimlerin 
ııtırak 11ttıği gezinti bir vapurla Suadlye 
koru parkına yapılmıştır. Gece Marmara ve 
Boğazda bir gezinti yapılacaktlr. 

tabiati, arazisinin geçilme; . ve aşıl. ============~::=====:::::=::;; 
maz dağlarla örtUll! olması müdafaa de Bal ve Schaffhaus gibi bazı büyük 
ve mukavemet fçir' bUyük kolaylıklar şehirler bu hattın ilerisinde kalacak. 
vermektedir. Bazı İsviçre kumandan. tarından terkedilme1eri zaruri olacak
larının hududa yakm geçitler ve dağ. tır. 

lar üzerinde bir mtıdafaa eı;asma da. Büyük güçlüklere rağmen !sviç
yanarak hazırladıkları plfın, ~,k'ili re ordusu gayıp zamanı kazanmak için 
kararlaşan milis ordusunun yardımile bUyilk gayreUer sarfederek İsviçre bi. 
tahakkuk edecek olursa mestevlinfn tarafhğına hUrmet ettfr~bilecek birl 

hareketini durdurmağa Y.arıyabllin!ıe dereccY.e vannağa !:&lıtmaktadır, . 

1 _..\ÖUSTOS - l~ 

Kıskançhk yiiziindd 
... Dün Kadıköyde ve Galatad~, 
iki kişi kar1smı bıçak Ve ~d 
ile tehlikeli surette yaral~ 
Kadıköyde Sazbderede Çayır soka. nın başına vurarak ağır 511 ı.e 

·tıı I'"" ğında yedi numaralı evde oturan Meh. lamıştrr. Zeynep Beyog DJ1 
met kıskançlık yüzünden karısı Esma sine kaldırılmış, kocası 
He kavgaya tutuşmuş, kansını bıçakla lanmıştır. d 
vücudunun muhtelif yerlerinden teh. Çanakkal~ i 
likeli surette yaralamıştır. Mehmet 

kaçmış, yaralı olan karısının feryadı. H · · ı · · ıerır" 
na kom:;;ular yetişerek hastahaneye arp o u rı" 
kaldırmışlardır. Çingene Mehmet za. mezarları r 
bıtaca aranmaktadır. Çelenkle 1 

Buna benzer bir ,·aka da Galatada 

olmuştur: konuldlJ 
Galat.ada Mumhane caddesfnde)tus Ullt 

Çanakkale 31 - Bul p 
manastırında oturan Demir kıskançlik ·tıer 
yüzünden karısı Zeynep ile Jfavga et. reisliği altında ıabı bir lıl 
miş, yerde duran kızgın ütüyü karısı. Halkevinden te~kil edileildiil~ 

litbahirdeki Alman, S~dlrı~ 
Fransız, Anburnundald 11Jf ı 
sarettepedeki Mehmet çs Mtlt; 
donanma namına birer ,~ 

Vehip paşa 
ltalyadan hudut 
harici edilecek 

Roma 1 (Hususi) - Halen !talyada 
bulunmakta olan ve Habeı - İtalyan 
harbi esnasında ttalyaya kartı harbet· 
miş olan Vehip paşanın hudut haricine 
çıkarlrmasına karar vcrilmittir. 

muştur. . .. . ~t! 
Bu merasime bir bo1U1' 

t . ı· 4 e mış ır. tı~ 

l\fontrö zaferinin bir n-biİ,.,. 
üzere .Maydostaki sırtla!,3 ıJ 
!erle 21 temmuz 1936 cuııı 
caktır. 

Deniz gedikli 
·mektebinde 

dünkü merasioJ 

Deniz gedikli mektebinin 

DUn Kasımpaşadaki Gedikli .:ırbaş 

hazırlama okulunda mezun oları 43 
gence diplomaları ~erllmiş ve bu mü. 
nasebetlc merasim yapılmı~tır. 

Merasim saat J 5 de De:.iz komu 
tanı yarbay :Mahmudun bö!üğü teftişi 1 

ile baıılaını§ ve çalman tstilf.l mar§ın

dan sonra mektep komutanı ve iki ıa.. ı 
lebe tarafından nutuklar söylenmiş vP 

bunu müteakip mektebi birincilikle bi 
tiren Cemil ve ikincilikle bitôren Tur. 1 
guda mtikafatan Heybeliada d<>niz 
lisesice, UçüncUden yedinciye l{:ı.dar 1 
olanların da Ankara askeri ı:ınnat lise. 

sine geçirildikleri bildirilmi§ ve do 

nanmaya geçecek diğer talebeden bi. • 
rinci olan Ziyaya bir altın saat, ikin 

ci Ahmede bir altın kalem hediye edil. 

miş ve mUkafatlar tevzi edildlkten 

sonra bir resmi geçit yapılmratır. 

Mi!afirler hazırlanan bUf cd~ izaz 
edildikten sonra talebeler tarafından 
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.,\lşma 
'-ıs f~~'reıern Telefon / Sanayiimiz için 

Ham madde 
;stihsali 

·-------'~ 1 1 -

111 ~rın Propagandacıla-
'ld ılığı ö~ ttikl • • mükalemeleri Kadınların beğen ... 

A. llaı· D•e ennı 

"'"' . oııı_ ~ dtılar ! 
Yerde ..:.ı 

iıı· llllıy sa.uerken, elinizi 
•ı ... t~ &Irak, tedarikıiz git. 

Umumi merkezler
den başka yerlerde 

de 7,5 kuruş 
Ziraat VekAletince 

bir programa 
bağlandı 

diği asi general .. Q 

Madrit salonlarında kendinj 
ha eden h ı 

11tıı ıırı,llln . azır anmız ••• 
•ı hile ak ırnkinını bula

h i · • trıuh 
eŞhrln muhtelif yerlerindeki 400 

umwr.i muhabere yerinden telefon e
dildiği takdirde Uç dakikalık görüşme 
ücreti yedi buçuk l:urulja irdirilmiş
ti. Telefon idaresi, hususi f:urette al
dıkları telefonların\ umumi mükaleme 
lere tahsis edenlerin de yedi buçuk 
kuruştan fazla pan. almama;arına ka. 
rar ;rarmiş, keyfiyeti alakadarlara teb. 
liğ etmiştir . 

Ziraat ,·ekaleti milli sanayimizin i.ı;;. 

tediği ham maddeleri en İYİ .. ·ehilde 

gösterebilecek mi ? 
salonlarda kadın lC\'cccühii Ye kadın 
iltifatı toplamayı. ccphelPrde şöhret 
topl.!maya tercih erler. 

:tihild'"• avere ve müna-
~ 1 Rın· b" ı~ ~ otlt d . ız ır mevzua ge. 
lıkı c &ır ıo·· •• l . . 

~ t 'lyj . . z aoy eyınız •• 
llıttl fıkırle ·• ·· ·· t • ı ld r yurutuyor, 
ııl . lltn ' d" . • 
1 trı •Ürcf" ~:' ıye ıtıbarımz 

tdilir• f Ugüniiz teklifler de 
llır ' ırk "• aınız da bunda;ı 

• 
~I ~\l ÇQc:kl. 

tdtrdi Ulumda ben de 
ltdt ltı Ya· ·· • ~ ~orlrdı· ' ınumeyyız im· 

•ıt ···ı . 
il h· ll füri ... 

Bündan sonra dilkkan, yazıhane, 

otel ''e bunlara be~uer yerlerden hal. 
km telefon ctmeııinP müsaaae edenler 
yedi buçuk kuruştan fazla para ala. 
mıyacaklardır. Fazla para alanlaı ce. 
zalandırılacaktır. . '. tdroj, gı anlat, oğlum .•• 

'!tıı:rı nle oka'. • • • .. w -------------

h . ~··b tJenı ıyı og- Al 
tı er terk~p~rek!er de aıağı manyaya 

'd 'lldiıtı ~ alakadardırlar. " • h İ 
"0ierı "~ adı,t sülfüriğin için· meyve 1 raca 1 

"•d' ... r ır B T h 1Yeb ... u gaZ1n ev- alep ve azırhklar 
.. lşlardım .•. 

'il • • • başladı 
~ Rürı b" Almanya yaş meyve ,.c schze ithal 

d ıy0ru ır hayan dedi ki: <'vleri memleketimizden elma ve diğer 
~ 'rk,d ll'ı, Çaylarda toplan. taze mey,·elerJe yaş sczh<' almak için 
~ri111._aıldarıın, m~lum3tlı ihracatçılarımızla temasa ı:iri şmi~ler. 

··• 8 ..... 1111 a b""Jb l dir. Bu işe Almanyada Türk ticaret 
~1-ı· '11, do .. r u Ü gibi fB· odası '"e Tiirkofis ta\"as.su t etmektcdi r. 
~)orıanı~ Usu 0 kadar çok Almanyaya 1934 ~,Tında memleketi.. 
:.. ... llllı. 8' Sua pus kö,ede mizden 1000 marklık , .e geçen sene de 

1 •rdenb· etd •re aklıma gel 2000 marklık mey\'e ithaJ edilmiştir. 

. ilk~ okuYUp bir mevzu Halbuki geçen sene .A lmanyanın biitün 
l.hıı a~et edildiğim çay taze meyn ithalatı 18,5 milyno mark. 
_, ,.!

1
°1 ıhtililine naklet- lıktr. Almanyaya Amerika gibi çok 

ı. -•atına.. b uzak ülkeler bile taze meyve sata bil. 
Qly)• ga atladım. mektedir. "'ku 1 ınuvaffakiyet ka. Geçen sene Almanyaya yalnız hir 

rnaılıg"ımı kadın ar. k te Türk firması taze mey,·c ihracab 
-nı"u .. e Öyle •gırn zaman: yapmıştır. Yapalan ihracatta anlıal~ıj 

~dm? Yapıyorduk. •• Sen ve standardizeye büyük bir itina göste. 
• " dediler... rildiğinden ve Türkofis de kontrol 

• • yaptığından geçen sene bilhassa elma. 
hetlii;·ı lanmrz lmanyada "Ok tutulmustur. 

.a_ ::.ı e m h " ~ ~he> I eı ur bir ar. Bu sene henüz ihraç me,·l'imine gi. 
~ )tp ı::.~ kafasında mev riJmemiştfr. Bunun için şimdiden ze. 

~ .. ~ Mhrer a. alığın içine çık. min hazırlanmaktadır. 
~d""- ını Ya Ot a,ı-..,;"'ll hulun r~ yarıya bu opils1erl muayene 

eıllaıınd:u.~nu bana eden belediye 
ıtıraf etmiş

m U hen d Is le rl 
utomobil ve otobüsleri muayene e. 

den belediye mühcndislerindtn Refet 
ve Fethiye Valinin emrile i§tcn e! çck
tirildığini yazmıştık. 

Belediye makine şubesi şefi Nusret 
matbaamıza telefon ederek bu haberin 
doğr.ı olmadığını s5yleıriljtiı. Bunun 
üzerine bu sabah b<:lediye reis muavi. 
ni Ekrcmle görUşt1k Bize dedi ki: 

"- lki mühend"s birf'r ay mezuni . 
yet verilmiştir. ,, 

. ~ 

yetiştirmek ve sonra memlekete clö\"iZ 
getirebilecek ihraç maddeleri üretmek 

için bu sene bir program yapmı:;- ve 
alfıkadarlara bil dirmi~tir ~ . 

Milli sana) im izin bugün başlıca is. 

teği olan ,.e hariçten de büyük bir ta. 

lep bulunan pamuk i<;in hedef olarak 

yarım milyon ha iye konulmuştur. Bu. 
nun' için hr~ yıllık bir program yapıl. 
mrştır. 

Şimdi l;}0.160 hin halye pamuk t'L 
de edilmektedir. Beş yıl sonra pamuk 

i.«tihsalfıtımız 500,000 balyeye çıktığı 

zaman harice de ~cnede 20.2;; milyon 

liralık pamuk satılabileceği muhakkak 
görülmektedir. 

Milli sanayiin ikinci en büyük i.ste. 

ği olan Merino.s meselesi de yedi yıllık 

bir programa ra htedilmişti. Gec;:en iki 1 

senc1ik ele\ rede hazırlıklar ikmal edil. 
miş ,.e l\lerinoı:; koyununun memkk<'ti. 

mizde ycrk~mcsi yalnız hir 1.aman me. 

selesi olduğu nnlaşılmıştır. önümüz. 
deki heş yıl icindc milli !'lanayiin i.ı;;te. 

diği Merinos fazla~ile temin edilebile. 
cektir. 

iki kardeş 
Sarhoşlukla 

Kavga elti, birisi 
yaralandı 

ÜEküdarda. Güncloğdu mahallesinde 
oturaı:ı. Hiis0yin ile kardeşi Hasan sar. 
ho§ c,lmuşlar, kavgaya lut.ışmuşlar. 

dır. 

lki kardeşten Hıısan sustalıyı çek 
miş, Hüseyinin sol böğrüne saplqmış, 

sonra çıkarıp çene3lnden de ağır su
rette yaralamıştır. 

(:Ul\IARTESt 

AOUSTOS - -936 
lrri: 1805 .. (~matlyl'lf'\."Vt"l: Jl> 

OW>c~i11 s.ı..,. 

1P 26 

,!:. 3,12 12,20 16,Hi 10,26 21,16 2,M 
cılo 7,46 4,54 8.49 12,00 1,49 7 28 

t ... ~o ' 

Diğer taraftan ' tomobil ve otobüs. • 
lerin muayenelerine devam edilmekte
dir. Muayeneyi yapmağa memur olan 

GEÇF.N SESE BUGU:'ll NE OT.DUf 

tnuslnr lmrunıu göril§mclcrlnden sonra üç mühendisin ikis ne birer ay mezu. 
niyet verilmiş olduğu dhetle mua•rene. 
ler §İmdilik yalnız bir miihendis 'tara. 
fından yapılacak elemektir. 

İtalya, Ağustosun yirmi be§ine kndar harp 
çrkarnuyaca1tına söz verml§llr 1 

Ballıkta bir manc,•ra esnasında 55 Sovyet 
talebesi boğulmuştur. 

OD n ffi !fj)ftya'lCDaıır 
'4<e snyase~ 

Açıl> Söz guzcıcsindc "Diplomat., 
inızasila o7;ıoımuştı•r: 

Olimpik oyunların on- birincisi bu. 
gün l:3erlincle merasimle açılıyor. Olim
pik oyunları spor ınüsahoıı.J.alnrından 
ibarettir. Fakat milli hislı>r~n gale
yan licılinde buhınduğu bir ımada bu 
millclicr arası spor müsabakasının 
milletler arası pömika hayatında da 
akisler uyandırması tabiidir 

Rır drfa şundan emin olabiliriz: 
Olimpik oyunları ~e>vnm ettiği miid 
detçe Avrupa sulhu müemmcndir Av
rupayı sürprizler karşısında bırakma. 
sından korkulan Almanya btı müsaba. 
knlann devam ettiği iki hafta i~inde 
hiç bir harekette bulunmıyacaktır 
Hitleı Almanyası, ovunlar devam et
tikçe Yahudiler ile bile bir mütareke 
aktetıniştir. 

Almanyadn Yahudi aleyhindeki neş. 
riya ta n ihayel verilmiş ,.e bUtün Al. 
man halkına YalH'dilerc karşı neza. 
ketle mua!11elc yanılmam için Milli 
Sosyalist Partisi turafmdan şiddetli 

emirler verilm iştir. Milletler urası 

münasebetleri polWkası olimpiyad o. 
yunları devam cttiğı müddet zarfında 
olduğu yerde sayıp durnraktır. 

Almanya bu oyunların mükemmel 
olması için iki sencdcnberi hazırlan
makt.1dır. • ~ı Almanyası dün~•aya 
Alman teşkil~ ••• Irk dehasının yeni bir 
örneğini göstermek amıindedir. Ve bu 
nokt ~da kimsenin ş!iphesi yoktur 

~"'akat olimpik oyunları ge<;tikten 
sonra ne olacak? Ne olacağını belki 
de mUsabakalar devam ettiği sırada 
öğreneceğiz. 1 $96 senesinde Atinada 
yapıhn olimpik oyunları Yunanlıların 
gunırlarmı okşıyar:ık Yunar. milliyet
perveı liğinı tahrik etmiş V<' nihayet 
Osm'.lnlı imparatorluğuna karsı 313 
harbiııin açılmasına amil olmuştu. 

1912 Stokholm olimpiyr.dlarında 

Avr JJıanın büyük bir harp arifesinde 
bulunduğunu bir çok diplomatlar an. 
lamı3lardı. B~kalım milletler crası 

münasebetlerinin en nazik tir safha. 
da iJuJunduğu bir l'lırada yapılan 1936 
olimpiyadları ne gi)ı:;t erecek? 

Dspaıınıya DlhrtUAa 
onnnn uncıeıroeırn 
Bııgihıkii Tan gazctesiııclt lspuııya 

ihtiUiliııiıı liderleri 'föyla aıılatılmıkta. 
dır: 

'fJENERAD FRJiNKO: 
İspanya ihtilalini kiml('r idare edi 

yor? 
a :r tarafta generalleri karşı taraf. 

ta Komünist liderl~rini göriiyoruz. 
İsyanın başında GC'neral Franko is

minJe, genç, kısa boylu, ihtiraslı bir 
kumnııdan var. Bu zat ihtilalci değil. 
dir. Daha çok kacimlar arasında şöh 
ret kazanmıştır. Şık ve temiz gi~ inir, 

1 ş EH RİN DERTLERİ 1 

~it h 
ı~() 1(1 anıaı 

•t lo v .. \. ~ tıt\ Uk 
~~t cıa 
~~~~ndı 

l\,"11 lhı· İatıe • Cadd • 
.._ """it ''t d esınde yün 

>'tlı epoda 
ıa · ~~ttı elli ltiı çalı§an 
~)~~ \:'lir k o ağırlığında 

., 1ı !arak ~arak dUımüı, j 
·~ .. ,. ralanmııttır " ırıe kaı :ı • 

dınlmııtır. 

Kadıköy elektrikleri 
Kadrköyünde Rasimpaşa karakol caddesi Yeşilyıldız 

çayhanesi sahibi Niyazi Göndemden bir mektup aldık. 0" 
kuyucumuz bu mektubunda diyor ki: 

"Bundan üç gün evvel dükkanımda bir elektrik arıza· 
•• oldu. Şirkete telefon ederek haber verdim. Fakat gelen 
ımsnur elektriği yapacağı yerde bilakis hem çayhanemin 
hem de yanında bulunan diğer iki dükkanın elektrik cere
yamm kesti. Ve karanlıkta kaldrk. Hem vakitten ziyan et .. 
tik. Hem de mü,tcrilerden. 

Ancak erteıi günü liyakatli bir işçi gelerek elektrik i• 
tini yoluna koyabildi. B~r elektrik şirketinin bu &ibi knbi. 

liyetm, it bilmez iıçi i<uiianmaıı ve esnafı zarara sokması 
doğru mudur? Şirketin biraz da halkın ve esnafın menflll'., 
tin.! düıünmeıi lazımgelmez mi?,, 

Doğru söıe ne denir? Niyazi Göndemin yerden göğe 1 
kadar hakkı var. Temenni edelim ki şirket bir daha böyle l 

hareket etmesin 1 

AÇIK MUHABERE: 

Gazetelerin müsabakası 
nedir? 

Kadıköyünde milli sokakta 37 num:ırac!a R. R. imza• 
sile bize mektup yazan !;ar..imize: 

Haklçımızdaki tevcccühUnüze teşekkür ederiz. Fakat 
unutmayın ki, bu gibi miisabakalar eğlence için yapılıyor. 
Bir gazete evvela gazete diye alınır. öteki cihetleri hoş~a 
vakit geçirmek içindir. Maam:ırih, hazan tayyare piyangc::l• 
üa • - . _, ···- .. ... '-t- _ ....... '----- B" · aur:MıuZ:, fiıuı..a.uuu ........ u .. ~-· _____ ._.__!.r.ı::. ızım. ge-

çen seferki müsabakada ise herkese hiç değilse bir hatı::-a 1 

verilmiJ. talili okuyucularımıza büyük hedi}•eler dağıtılmış 
trr. Her i§tirak edene birer radyo verseydik scımayeyi kc.· 
diye yükletirdik 1 

Fakat asil bir a ıl('ye n•ensupt ur. 
Günden güne sosyt'listlerin ikt·dar 
mevkiini daha kuvvetle "'Herine alma-
ları c.mın ve sınıfının mevkiini sarf:. 
mıştır. Hele sosyalistler bazı general
leri öldürecek kadar ileri ~dtmi§ler. 
dir. Eh, General Franko Fastadır. 

Emri altında Bantlera ismi verilen 
serserilerden mürekkep sınıfsız bir de 
ordu vardır. Bu ordu ile talihini bir 
defa tecrübe etmekte mahzur görme
miştir. Bahusus muvaffak c.ltırsa sa.. 
!onlarda daha uzun müddet caka sa.. 
tacalc, ve Fas yerine Madridde vaşa. 
mağ.\ muvaffak olacaktır. 

GBNERAL MOf,,A: 
Maamafih meseleyi bu kadar basit. 

le_ştirmiyclim. Bu isyan yalnız Gene
ral Frankonun kafasından çıkmış de
ğildir. Bugünkü İspanya isyanı, da
ha ziya.de grncraııc.- isyanıdır. Ve Ge. 
neral .Franko diğer generallerle birlik. 
tc hareket etmiştir. Mesela bunlar a

rasında General Mc1a ''ardır. 
lsyanı asıl hazıı lıyan odur. Gene. 

ral Mola daha esa<.Jlı bir isyan hare. 
keti için çoktan hazırlanıyor, ve bu 
hareketin başına geçmek istiyordu. 
Geneı al 1'l'ankonun birdenbire ortaya 
atılı9 bütün şerefi kendisine almak 
istemesine canı bile sıkıldı, fakat 
şimdi:ik dişini sıktt, o da İspanyada... 
ki orduların başına geçti Gcrıeral 
llola isyanın büyük kumar.dan!~ rm. 
dan l:'iridir. Hatta hükumet onu Har. 
biye nezaretine ge rirmck ic;temi"i fıı .• 
kat '> asiler in başına gcçrn0yi t ercih 
ettiğini bildirmiştir. 

isyan muvaffak olursa o vakit de 
gen:.ıraUer arasında hlr !'jeref kavgası 
çıkm!t.Sında.n korku1ur. Çünlı"üü lspan. 
yol nbilzadelcri pek ş2ref düşkün..i in. 
sanfardır. 

KABALLERO: 
tsranya isyanınc13. generallerin kal'

şısmca işçi ve köylii kitlesinin başın
da bulunan Largo K:ıballero ismınde 
bir .rnmünist lideri vardır. Kabaliero
ya İspanyanın Lenin~ derler. O sos
yalist partisinin d"?z!l. umum i~~iler 
ittihadının lideridı ·. Sosyalist parti
sinin 60,000 azası v!lrdır. Halbuki u
mum işçiler birliğınin a~sı iki mil
yona geçer. 

Kaballero sevimli. babac&n bir a. 
damd.r. İ~çilerin çok muhat.betin!. ka. 
zanmışt:ır. Hayatmı scnele!"ce hapis.. 
hanelerde geçirmiştir. Son c.efa subat 
intih'1bında mütteh!t ccphe11in kazan. 
ması üzerine hapi&haneden ~ıknrı!mıo 

ve i~çiler onu günlerce omı;zları üze. 
rind:? taşıyarak nıimayişler yapmış.. 

!ardır. 

Kaballer'> şimdı aml ıhtılal haı bini 
yapa:ı işçilerin baı,ında bulunmakta. 
dır. Şimdilik işçilere hükumetin \'e. 

recef. emirlere riayet etmf>lerini bil. 
dirmiı:.tir. Fakat y:lrın isyan ba.c;tırı-

lırsa l{aballeronun harekete gelmesi 
ve te:panyada bu defa su k:ıtılmamııı 
bir komünist ihtilali kurmağa t.:>~b. 
büs E:tmesi çok mümkündür 

ihtişam 
KURUN getzctc.'1inüı edebi n:iıııek. 

kidi, lsmail Hak1cı Baıtacıoğlu'mm 
"Yeni Adam,, da çı/:!rn ŞH tarifini hak. 
kile gü::el buluyor: 

İHTİŞAM : Bir saray iht.şamı var. 
dı; kuvvetini altı:. yıldızlardan, ka.. 
bartmadan, ipekliden alırdı, şimdi bfl' 
halk ihtişamı var, kuvvetini hep ışık. 
tan, havadan, sadelik ve düzlükten. 
mikropsuzluktan ve hürriyetten almak 
istiyor. Ayrı iki ihtişam . 

Son posta 
refikimiz 

Son Posta refikimiz bu sı.bahkı sa... 
yısilc 7 ~'aşına basmış bulunuyor. 

Kendisini tebrik eder ve muvaf!a. 
kiyetınin devamını dileriz, 



A KARA ANONİM TÜRK 
SiGORT A ŞiRKETi 

kniğinin modern esasları üzerine kuruırtı&Jf Sigorta T 
en itirnad edebileceğiniz Sigortadır 

os 936 dan itibaref1 
Yeni postane karşısında Büyük Kınacıyan hanında faaliyete geçmiştir 

Sigortaya aid her miişkiliniz hakkında gişelerinden meccanen malumat alabilirsiniz 
. . ·• "'". ,,.. ı. "'· ..... ~-r:· ~~ .. l .. ' ,,·_~ ... ıt"•· .. 

. . .. . . ,. . • ..... • 1 .• ( . • • , 
c.= ... ·,. .. , ·ı· ,.· ... ;:·:-.:· ... ,~-!-·.~ :(.~ ·~··'&!)~,; 

ispanya 
(BClf taralı 1 incide) 

taahhüdü yerine getinneğe icbar et.. 
mek manasını tazammun edebileceği 
korkusJle bir takım itirazlar ileri sür. 
müşlerdir. 

Pertinaksm bu mütalealarmı teyid 
eden Madam Tabouis övr gazetesinde 
diyor ki: 

Diln akşam en yüksek şahsiyetler, 

Franko ile Musolini arasında bir anlaş. 
ma. mevcut olması ıhtimaline kail bu. 
1unuyorlardı. Bu itilafa göre Port _ 
Mahon (Minorka adasının merkezi) 
İspanya tarafından !t:aıyaya terkedile. 
cek ve bu suretle Marsilya ile Cezair 
arasındaki münakalat tehlikeye maruz 
kalacaktır. 

• • • 
Bertin, 1 (Radyo ile) - Dün gece 

Fransız parlamentosunda İspanya hadi-' 
seleri hakkında hararetli münakaşalar 
rapılmıştır. Birçok hatipler 1talya ile 
l\lmanyanın İspanyol asilerine yardım 

ettiklerini iddia ederek, Madrit hüku· 
meti tarafından :Fransadan istenilen yar 
dıma miisait cevap verilmesini istemiş
lerdir. 

19 

ıs yanına Italya 
İspanya hadiselerinden bahsederek, de• 
miştir ki: 
İspanyol Fasına gitmekte olan ve Ceza 

Madrit hükumeti olduğuna şüphe yok
tu;. Bu hükumet ayni zamanda Fransa
nın dostudur. H ükümetimiz İspanya• 

ya silah vermekle itham edildi. Biz baş• 
kalarının müdahalesine bahane temin 
etmek istemeyiz. 

İspanyol Fasına gitmekte olan Ceza
irde yere düşen İtalyan tayyareleri hak· 
landa tahkikat yapılmaktadır. Bu mese
le baklanda şimdilik fazla izahat ve~ 
mekte mazurum. 

sine mani olmuştur. Fakat yakında bar 
ka nakil vasıtalarına malik olacağız. 

Amirante Cervera, Canarias ve Balc
ares kruvazörleri ile Espana zırhlısı ve 
İspanyol Ginesi sularında bulunan harp 
gemileri bizim davamıza bağlıdır . ., 

Asflere yardıma giden 
ıtalyan tayyareıerl 

Londra 31 - İspanyol Fası civarına 

düşmil§ olan iki İtalyan tayyaresinde 
mitralyöz ve mühimmat bu)unmuştur. 
Bunlardan birisindeki mürettebat tama• 
men ölmüştür. 

Romadaki mahafil bu tayyarelerin, 
ltalyan tayyarelerJ birkaç sene evvel İspanyaya satılan tay-

Rabat, 1 - Melilladan bildirildiğine yareler olması ve bunların asiler eline 
göre Savoie • Marchetti tipindeki 21 1· düşmüş bulunması ihtimalini ileri süy-

talyan tayyarelerinden 18 i salimen ts- mektedir. 

yardım 

panyol Fasına muvasalet etmişlerdir. Hangisi dojlru 
Katalonya kabinesi istifa etti Roma 31 - Resmi İtalyan mahafili ~ 

Katalonya parlamentosu reisi Juan Ca· İtalyanların İspanyol asilerine tayyare Milletin verdiği pam ile almatı silahlarım, milletin arzusu ni!"'f~'"°.. /. L 
· k b" · k verdiği hakkında dolaşan ıayiaları tek· k~ / ~r r "'il aanovsa ycnı a ıneyı urmaya memur •ıtmet teşkili içiıı kullanan asi span]J<ı askerlcrimir:m v• ı bı. 

edilmiştir. zip etmiştir. ~ :oq. 
Halbuki Rahattaki Fransız mahafili b b d b rterC ~' ıl l Peffe sefareti astlere om ar ıman etmiştir. menabiinden gelen ha e rn9 ,, ~fıı 

llllhak ett• ı son günlerde 14 İtalyan tayyaresinin Bu esnada 1 Almanın öldüğü ve S Al· met kuvvetleri her yerdi' ·ıe(I ~ ~~ 
Peşte, 1 - İspanya maslahatgüzarı İspanyol fasma gittiğini söylemeleri ü- manın da yaralandığı bilidiriliyor. todir. Aynı zamanda dil~ ••'~ .. ti / 

zerine, resmi İtalyan mahafili, hükOmc- G 1 · ı h 1..... ı .. · sı- f"" .Ja; Peştedeki İspanyol sefaretile konsolos· ece eyın ge en aU'l:'r ere gore ası geçtiği bildirilen Vala11 11 .. ,.,.._ 
Hariciye nazırı Dclbos yabancı de~ tin asilere silah, cephane ve tayyare k 1 M d "d" k"l k rtll"" 

ı 1 İ haneyi Burgosdaki asi hükUınetinin tah· uvvet er a rı ın 15 ı ometre ya ı- bulunan liman delil iç ti. _Al•/ t 
et erin spanya hadiselerine kanşmala- satmadığını, fakat hususi firmalar tara• k d k 1 ğ !f k 1 bJ"'" \ 

tı emrine vazettiğini ilan etmiştir. nına a ar so u ma a muva a o muş" . . . d b. 1'a5' ı 
rına meydan vermemek üzere Akdeniz • • • fından böyle bir satı§ işi yapıldı ise hü- tardır. cut ve aynı ısım e ır .,.d' >ij 
memleketlerinin iştirakile bir konferans kQmetin buna mani olaruıyacağmx söyle- met hah hazırda tspanı .ıjr· /J b ~.ı 

Lo d 31 İ d d k• Madrit polis müdürilnün istifa ede- kı""ıJ 11 
akdi için alakadar devletler nezdinde n ra - spanya an son a ı• mişlerdir. 39 viliyetten 29 Una hl "'" • o 
t bb.. tta b l ld ~ h""k"-• kada gelen haberlere göre Saragosa ci· rek yerine bir mebusun tayin edildiği ı,ıt ),., 
efe usa u unu ugunu ve u u Rahat, 1 - tyı· malQmat alan mahfil• öa" ... ''t 

t . ı hAd• 1 · · k d vannda vuku bulan çarpı~mada hUkQ· haber verilmektedir. Aıi kuvvetler kuman tfJO"'~./ ~ 
me ın spanya a ısc ennı ya ın an :ı ler evvelki gün Cezairde karaya dilş- ·· era , . ~ 
takip ettiğini söylemiştir. met kuvvetleri 1000 maktul vererek HUkOmet menbalarından te müracaat ederek us 1' tı ~ ~ 

karmağa başlamışlar ve bu suretle b''- milı olanlarla ayni tipte 14 İtalyan tay- gelen haberler teklif etmişlerdir. Bu iste ~ Yabancı devletlerln :s u-
tün şimali İspanya asilerin eline geçmiı yaresinin dün Nadora geldiğini söyle• Londra 31 - İspanyadaki hükümet tetkik edilmektedir. ~ 

karı,mamaaı için mektedirler. Nador, tspanyol fasındadır 
Londra, 1 - Yabancı devletlerin is- tir. ve Melli civanndadrr. y e f d re ~ 

panya hldiselerine karışmasına meydan As11erln bir muvaffakıyetl deha Londra 31 _Hükumete ait donanma una n ıs an a g ~\ a 

vermemek üzere Akdeniz devletlerinin Lizbon 31 (A.A.) - Radyo klüp, .. 
dün Malaga civarındaki asi kuvvetleri 

qtirakile bir konferans toplamak husu- İspanyol asilerinin Guadarama kasaba- 1 b •• •• t L ~ 
ıunda Fransa tarafından yapılan teklif sını zaptetmiş olduklarını bildirmekte- H it 1 er gen e uyu y o . '~, 
aiyast mahafildc müsait bir şekilde kar"' dir. .., 

fllannu§tır. Ayni mahafilde konferans- HukQmet kuvvetleri, Guadarama mu Olimpiyatları açmak Atı·nad~ demı·r ·ışçı·ıerı· tJI• 
tan evvel Londra, Paris ve Roma arasın harebesi esnasında umumi kararglhla· üzere Berline geldi ~ 
da diplomatik konuşmalara ba§lamak nnr orada kurmuşlardı. f b •k h •• tt•ıer 
lAzımgcldiği kanaati vardır. Oeneral Frankonun beyanata ltalyan vellahlı da Berllnde a rı aya ucum e 1 . t 

Fransız hariciye nazırının Roma 31 (A.A.) - Popolo di Roma Berlin, 1 (Hususi) - Olimpiyad Atına, 31 - Dli.n. Lavrfonda grevi Atina ve Piredeııd ~~ 
sözlerl gazetesinin bir muhabirine beyanatta meealesi bugün öğıcyin Ber~.:ne muva. ilan (den lima ı · d d "t hh"tl J arılar" 

P . salat edecektir. Ml"'aale Lustgartende . name E'Sın en sonra ma.. e mu ea. _ı ere. ir· ~ 
ana, 1 

- Parlamentonun dün ak- bulunan General Franko demiktir ki: " k den ocakları işçileri de grev ilan et- dan rı_·ev ılan etm1:ı.1erdedeıs~ 
•amki celscıı"nde Ha · · D lb bliyl"ık merasimle karı:ıılanaca • ora.. ~ :ıı ncıye nazırı e os " - Malaga müstesna olmak üzere lJ' • l d" 'I d · · · .. Atmada grev Han 
M ö k f dan rioğruca olimpıyad köy'.ine nl\kle. mış !!!' ır. ıt a en ış~ılerı Fransız mu. .. tJ1" 

ontr on eransının muv:ıffaldyetini Akdenizin ve Atlas Okvan09unun bü- u işçisı bir fabrikaya bU~C 
mcm • ti k d " dı'lec,.ktı"r. Saat t ım 16 da Hitler O- hendislerinin evler!ne di'lamitler koy. ~~ nunıye e ay etmi~tir. tUn limanları bizimdir. Gemi bulunma• "' radaki işçileri cebren "',.~.,.. 

Fransız hariciye nazırı bundan sonra maııı Pastan İspanyaya asker sevkedilme llmplyadı klişat edecektir. Alman dev. mu§lar ve fabrikall\n tahrıbe te~eb. tirm~k istemişler, ve f•""tıı;,P 

• 
~ .'!"J8r• Juırıı mflccıdc1e eden lnpanyol i§çiforı Baraelona<k barıT«Ul-

lar arkMında 

ıet reisi olimpiyadr:l kilşat resmine rl. bUs etmişlerdir. nelerini tahrip ettikttJ1 ~ 
ya.set etmek tlzere dUn akşam Münib. Hükumet daha fazla kanşıklıklar caınlnrıru kırmı~Jardrt· ıl ~ 
ten buraya gelmlşt\r. çıkmaması için jandarma kuvvetlerini B~ vakayı milteılclP 

B ı sabah Bertin katedralinde elim. askerle takviye etm~tir. klf edilmiştir. ı 
plya.d mlinasebetile bUyilk bir fi.yini ~ 

ruhani yapılmıotu Ayind~ Hıtler, .. Tepe Başı BahçB';i' 
hUk\ı.met erkA.nı, nazırlar ve beynel. r-
mllel olimpiyad komitesi azalan hazır C U M A R T E S i 
buh.;rım111ıardır. B o t 1 7 de 

Saat 4 den itibaren Hindenr.urg UQ n Saa 
zeplhıi Berlin Uzerınde uçu§Jar yapa. M A T 

1
• N E 

caktır. 

ltt.lyan velfahdl Prens Umbarto dUn rJ 
.~:.:U~.:::.~~.~~~.:~~:--······=····= Suarede: 4 EVE RsTO 
! ' : . . 
1 H A B E R· ~ v E ~ 
i ıstanhuıun en çok satılan ha-~ I Talim parçası: FA l\'1 :% 
ı1· kiki akıam gazetesidir. Uanla -~ YARIN PAZAR 8 t 17 d taıunll pr 

l I rmı HABER'e verenler kare-~ 1 a::uk ma:ne 
c derler. : 

J L. ..................................................... : 



HABER - ~)qam Postaaı 

38.ooo doktor Yazan: 

~~baş başa verd · Niuazi Ahmet 
bit .~aıa bir çok hastahklara ~- ____ _ __ _ 

t~11t turlü deva bulunamıyor 366 n 
it Yeoı tedavi salgınları zuhur e ·.vor: bııaıS 
0tnatizmanın önüne geçmek için 

rıa"" dişleri sökmek gl bi ••• 
'6"~" htı~li muhabirimizin mektedirler, fakat ~im~iy~ ~adar or 

•• yuz bir 

"9i~l'alıtı .. .. olan mesai hep boşa gıtmıştır. 
\ı diiny, ~rne kartı ınücade- 01 ser ler 
~ " rulalıberi sürüp gi· Mide ülserleri hala doktorları ~ "'ıtır 

du.~İltl'in ' uğrafhrmaktndır. Bundan az za -

Genç kadın, aç 
ç·ndeki ·ki 

t a 
nç 

1 

·ıere yaklaşt'. 
b:r and 

~~!tıiı e doktor ve operatör man evvelişine gelinceye kadar 
~~~il y ~va§çılar tabiyelerin - operatörler mideden ülseri kes
L "~kit anılmaktadırlar; hazan m<Ucle muvaffak olduklarını sa

r Ya l 
11!.J. Ilı Pa.r ar; generaller nıyorlardı. Fakat ameliyatların 
'"'qjı\L ıı :tıe 

•11~ d . Yapmaları lazıın hiç itminan verici mahiyette ol· 
-~ k ~t lk d ara ııra kavga ve madıkla:-ı meydana çı mıştır. 

l t •eııe ':. erler, fakat askerler Hatta elinde bıç.alda bu hasta· 
~ ~ J\\utenı d' • 1 

~llllla.k a ıyen hır az da- lığa saldırmış olan operatör er-'ll b ladırlar. den bazıları, bizzat kendi ülserle-
~ ... ~fta İngiltere Oksford rini şadece ilaçla tedaviye kalkış
~~ 't lnuharebenin muhte· maktadırlar. 
ı.,:"'lld, ko lncselelerini kendi a· Bu iş için bulunan en son çare, 
~ tt~ı, nu~~ak üzere Bri· ülserli mıntakaya bir boru ekle
\fer, et bırliğinin topladığı mektir. Fakat mide ülserleri büs
~~C\Jd~=~to.rlnr ordusu 38 bütün ortadan ltaldırılmaktan he
,,~'kta 1§tırak etti. Bunlar nüz çok uzakta bulunuyorlar. 

~ttı,.,. ?ldu~ıarı güçlükleri Sağır 1 ar 
t ' ının mıkyaıını ölçüp Sağırları itilir bir hale sokamı-
~'tt\lc yorlar. Doktorluk mekteplerinde 
~ beJJt' ~e lskandinavya dok çah,anlar kocaman ordular teşkil 
~ ~litii~ d'~ ınüstesna olmak edecek kadar kalabalık oldukla· '38 Oldulu unyanın en iyi dok- rı halde ilerlemit sağırlık vak'a
~· ~il il . nda §üphe olmıyan !arının tedavisine bir türlü imkan 
t~~ d:h~a~yalı mesleklerin· bulunamıyor. 
~ "'' h·ı· ılınde muvaffak ol- Verem "1,be ı IYorlardı. Bu adam • 

"·' Çalınacak .. k"l 4 t Verem tetkikab ancak iki vaka 
~ u·· mut u a ı 

L ıere bir a.raya gelmi§- dan biruini kurtaracak çağa var-
L mı•tır. Bu da te•ekkür edilecek 1111,., "-1... ~ S' 

-q~•- ~1 dolct } k ve sevinilecek bir meseledir. ~ll llGJ&t h or u dünyasının 
'iıı ~ t~tı~ em ınühim hem de Ciğr veremlerinde doktorların 
~tlıl lsirı 

1
• ~k nıeaelelerden'"ol • mücadele için çok cesurane olan 

1~ hı IZın ııtlaka. ile okuya· iki uaulü vardır: Birincisinde 
1 

tutuş urarak 
Kıbrıs, bir efsane yatağıdır. 
Genişliği yetmif, uzunluğu yü~ 

otuz iki, çevresi altı yüz elli mil 
olan bu ada, llfıhe Afroditin ka
rargahı idi ve bunun içindir, ki 
tarihlerin, §&İrlerin muhayyilele -
rinde zengin ilhamlar yarattı. 

Başlı başına mevzu olan ef sa· 
nelerinden pahsedecek değiliz. 
Ayni zamanda buğdayı, zeytin 
yağı, balı bir çok madeni ve bil
hassa ıarabı ile methur olan ada
nın yahudiler, Muaviye, Yezit ve 
Harunürreşit ordularından sonra, 
Türkler tarafından zaptını anlata 
cağız. 

Bu adanın zaptını ilk önce Ö· 

ne süren Yahudi Jozef Naıi idi. 
Bir çok hediyeleri ve bu arada 
şarapları ile Sultan Süleymanın 

gözüne giren bu kurnaz adam, 
padişaha ikide bir: 

- Ah bir Kıbrııı fethetaeniz. 
O vakit bu kıymetli taraplar su 
gibi akacak. 

Diyordu. 
Kıbrıs şarabı ile "meşhur ol

muş,, olan paditah, gene bir gün 
şarap sofrasında yahudiyi kucak· 
ladı ve ona ıöyle dedi: 

- Filhakika arzularım husul 
bulursa sen Kıbns kralı olacak· 

~anıyorum. göğsünü yarıyorlar ve ciğeri yas· 
fi 

sm.,. 
) t"",ı· enser ıılatmakı için içeriye hava Ü ü- Jozefin bundan ıonra rahatı 
~ a do!ct l yorlar. kincisi iae iki üç tane bozuldu. Kıbrıı kralı olmak hül-

t"ld >'orı'1' ~t ar hala kanseri kaburga kemiğini çıkarmakla ci- yası bir an aklından ,._ıkmadı. E-
11~L ~ l'itttı· ·b~a.atalaı-dan ancak ğeri yassılatıyorlar. Her iki halde ~ 
)..'lQl'l 1 eti · . k • vinin kapısına bile: "Kıbrıs kra· 
''t ttd lt tad· ıyı olabiliyor. de ciier çalıfmağı tatil edere ıs- h Jozef,, yazılı bir levha astırdı. 
~~~~i;"İsj ~~~i:ıu yho_k1~a ameli tirahate varıyor hki bu dal b~ki Paditahı her gördükçe Kıbrıs· 
l. lt~ ~tlat. Şi . ~ a a karar tifahdır. Fakat er sene ö me te tan bahsetti. Oranın ıarabını met 

4 ~~L .. 1 
~et .... d· tnd. ıkı halde her i· olan veremlilerin sayısı ağlanacak 

._, "•1 .. betti. Eline geçirdiği en kıymet-
• ı.~ t\İıhet• 4ıfa bulmakta o- kadar çoktur. li faraplan: 
~ ··~ l ı tanı . ı . d. - • t ~'d, utt-h IUnı e aynı ır. Menenıı - Kıbrıs ıarabı ... diye Süley-
d 'llt l'ld~ er nıuvazene daha Gelelim menenjit hastalığına; mana sundu. 
~t ~~~ '-?tıeJ•un lehindedir. Çün beyin zarının iltihaplanmasına 
~'I, ~~1-n 

1

~:~~~ilıniyecek ka menenjit adı verildiğini hepiniz Çavuş Kubad Venediğe gönde-
~~i'ı ~l'tıektedira ar radyuma bilirsiniz; yakalanan her hasta rildi. Elçi hülasa olarak !Unları 
,~1.ltı}'ı, q!lıerj • ölmektedir. Buna Nuhaı Şevki me- diyordu: "Müslüman korsanlara 
\ ı~ a··t le.ınaın·ı ameliyatında nenjiti dahil değildir. Onda ıifa itkence ediliyor. Suriye denizin-

• • • 

~aatet'rtıek: e .tnuvaffakıyet- bulmak imkanları daha parlaktır. de her fenalığı yapan deniz hay-
) Şıf, l.ale,t\ h cdırler. Boğaz Beyni "yıkamak,, hava şırınga et-
i ~"QJ ıtatal 1 r dutları Kıhrııı en emin bir sığınak l 11 " dı.ıc.. . .. a.r ö üyorlar. mek, ıerum aıılamak ve bunun B 
'\ l\ d &\l ıo l haline getiriyorlar. u gibi halle· >,t, bı! .Uıı)''nı Y enen. bir vak'a gibi büsbütün :neticesiz daha bir 

11~'L rı. d L re artık tahammül edilmez oldu. "'- b· :'Q~ h Oıttorluk matw çok teYler denemektedirler. 
oıt ıtıt~ 'Yeca 1 Cumhur, eğer dostluğunu muha-li._- ~tl· -<Q~· narla yaza Çocuklarn;ı hastalıklarından ö-
~llttil 1l'ltt. ~'. fa.kat adamca- lü-m niıbeti hala çok yükse!dir. faza etmek iıtiyoraa ihtilaflı nok-

... "'il °Uç Lfta taları tamamile ortadan kaldırma· ~ na ıonra Bu ölümlerde umumiyetle esrar-
~~(:)~ engiz bir takım böbrek hastalık- lı, y~ni Kıbrısı terketmelidir.,, 

~.~l~~tıh 'Elti~rna !arından ileri gelmektedir. .. Çavuş bu tehlifleri yaptığı gün 
~~ı~"tlı lll Şeker hastalığı, insulin alanla- Senato içtimadaydı. Halk büyük 
~ ~. ~ e.ııı roınatizmanın 11n kontrolü altında olmakla be- bir heyecanla ayaklandı ve Çavu-

'~ 'Ooo ~ia. uğraım~· l'aber bütbütün yok edilememek· =====:::::::=:::::::==== 
'1. I)~ ""•l 

0 
ordan hiç. bi· tedir. sıp kavurmaktadır. Doktorlar ro· ,,ttl\ • "- teaa. • 

"ti~ ~~ ~-.ı,t "1 edeceğini Tedavi sa 1g1 n 1 an matizma da dahil olduğu halde 
\ı;St hı, ltıın~j, elektrik, Amerikada §İmdi "kan verme,, bir ~ok hastalıklara karşı bunu 
~.ı uı~ ... h~a., 1lfı, kimyevi d tavsiye etmektedirler. 

~ ...... çılgınlığı vardır. Ameliyalm ar-
\ı er feyi tecrübe besi çocuğun ye.§ama imkanlarını Fransız doktoi'lannda ise bir 
~·q'tl it.. ~lllJı azaltsa ıve bundan hiç bir fayda şırınga çılgınlığıdır gidiyor. He-
~ .. ,:~ t,1-;,-fıallarda kris olmaıa bile, Amerikada kan ver- men her hastaya baaıyorlar iğneyi 
~~ ~ ~; ~l't~ihıe artık i- me İf i yapılmaksızın hiç bir ço· ve böylece hastalar adeta hir iğ
"\ '~ti l" Ya!~ız bili- cuğun ölmesine ınüsaade edilme- ne yastığına dönmektedirler. 
~ ~ hk~ V'ticutta bir mektecHr. Bu merak timdi İngil- Hayatın ölüme kartı mücadele-
~~ ~'!ılt ıllerinde kat7i tereye de sirayet etmit bulunmak- si böylece sürüp gidiyor ve bütün 
'~~h d·~·,, taôr. bu hiç durmadan çahtmalara rağ 

~ ~nYanrn her ta- Son ıamanlarda fngilterede bir men vakitsiz ölenlerin •ayısı git-
dan tetkik et- diş söktürmek a;ıerakı ortalığı ka· tikçe artıyor. 

cayır yaktı 
ıun hayatı arka kapıdan kaçırıla· ğa kaldıran Kıbrıslılar kendi ka· 
rak kurtarıldı. dınlarına tasallut etmekten çekin-

Artık harp i1an etmemek için miyorlardı. 
hiç bir sebep yoktu. Lala Mustafa Bir gün halk açıkta duran iki 
Paşcı, askerin serdarlığına, Piya- gemiyi göstererek: 
le Paşa donanmanın bnşkumtın· - Orada diyorlardı. Bütün 
danlığına tayin edildi. kızlar orada •.• 

Piyale Pnşa sekiz bin kişi ile Gemilerden biri sadra.zammdı, 
Agriboz adasını işgal ettiği vakit hakikaten her ikisi baştan bap. 
ü~ yüz altmıt parça donanma em· genç kızla doluydu. 
re hazır vaziyetteydi. Gene bir gUn genç bir kadın: 

1570 yılı 1 ağustos günü... - Ben geri kaldım ... Ben de 
366 sene evvel bugün Kıbrıs onlarla gitmek iıtiyonım.. dedi. 

topraklarına Türk askerleri çık - Ve küçük bir kayıkla gemilere 
mağa başladı. Leftari kalesi, ilk doğru yakla§h. Biraz sonra her i· 
ihtarda teslim bayrağını çekti. ki gemi, gök yüzünü kızıla boTI· 
Burun knnatılmadan ka:ıanılan bu yan alevlerle tutuımuıtu. Kıbrıslı 
muvaffakıyet, Kıbrıshl;ı.nn ne ka· kadın, bin genç kızı, batka.lanna 
dar aleyhine ise, fethedenlerin o teslim etmektense çayır çayır yak 
kadar lehindeydi. Mustafa Paıa, maAı muvafık bulmuf, acımadan, 
diğer kalelerin de ayni s~rette tes yüreği 111zlamadan iki gemiyi de 
Iim olmalarını temin için teslim ateşlemitti. 
olanlara hiç bir suretle dokunul· !.iiiİ;;;;;;-.-..J.Z_.U,. __ ...,.Y._U __ .ııİİıııİİİk;;;ı;;;....;.;;;;;;_,.~ 
mamasını, tek insana İ!kence ya· lıııııl 

pılmamasım emretti. • • b lı. 
Letrililer seviniyorlardı: m USa a l'\!a m 1 Z 
- Biz teslim olduk, ama böy

le karşılanacağımızı ummadık .. 
diyorlardı. 

Teslim olmıyan Venedikliler 
bu plandan ürktüler ve derhal 
teslim olanları hiyanetle ittiham 
ettiler ve müthiş bir intikam al 
mağa karar verdiler. Karar, vakit 
geçirilmeden tatbi!c edildi. Bir 
gece, hain diye darr.c~lananların 
Üzerlerine beklenmiyen bir hü 
cum yapıldı. Ele geçen öldürüldü, 
Çocuk ve kadınlar dağa kaldırıl· 

dı. 
Yapılan işkence çok insafsızdı . 

Kadınlara: 1 

- Kocalarınız teslim olurken 
siz niçin mani olmadınız. Yoksa 
Türklere teslim olmayı siz mi iı· 
tediniz?. 

Diyor, öldürüyorlardı. 
Çocuklara: 1 

Büyük müsab~kamıza iştirak e 
den okuyucularımız topladıklan re 
sim parçalarını sırasma koydtı.kt.ar. 
ve Forulan liç sualin cevabmı veırdik 
ten sonra mufassal adreslerile llera 
ber Ankara cadicsinde Vakit kti. 
tUphaneslne getirerek mukabilinde 
bir numara alacaklardır, 

Cevaplan posta ile ~ndere.. 
ccklerin, hallettikleri resim1• ve sual 
leri 

(IIABER gazr;tf.8i büyü.k mUsa. 
baka memurluğu) 

• latan'bul 
Adresine gönd~rmeleri rica olu. 

nur . Bu gibllerm sıra numar&.ları 

po~ta ile kendilerine gönderilecek. 
tir. Ancak bunun için ayrıca fu:er
lerınc mufassal adresleri yazılı ve 
pullu bir zarf göndermeleri llzmı_ 
dır. 

Müsabakaya iştirak edenlere ve
ril~n numaraların kaybedilmemesi 
bilhassa rica olunur. 

15 Ağmtostan sonra g~ 
ceııaplar khbııl e!lf1miyecektir. - Hiyanet edenlerin evlidısı· 

mz. Büyüdüğünüz vakit ıiz de ~~~~~==:!:::==~~~~ 
böyle yapacaksınız. Sizden vata· 
na hayır gelmez. 

Diyor, onları da bir mızrakla 
yere seriyorlardı. 

Fakat bütün bunlar, her yeri 
sarmıs olan ordunun mukavemeti· 
ni kır~ağa kafi gelmedi. Mustafa 
Pa§a, iki bin bet yüz süvari ile 
altı bin yeniçeriye büyük bir ge· 
çit resmi yaptırdı. ilk hücumu ya
pacak kuvvetle beraber bütün or
du yüz bin kiti kadnr tahmin olu· 
nuyordu. 

Beş hafta EÜren muhasara işi 
biter bitmez umumi bir hücuma 
karar verildi. 1 leri atılan akıncı· 
lar, hiç bir mani tanımadılar. Po· 
dokataro, Kostanya, Tripoli tab -
yaları güneş doğmadan zaptedil-
di. 

Bu harbin en heyecanlı vak'ası 
genç bir kadının kı:ıhramanhğıdır. 

Ordur_un gf rdıği yeriercie rast
lanan kadın ve genç kızlar, derhal 
toplanıyor, kadirgalara dolduru -
luyordu. Kendi vatanda§larını da-
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mühim nutku tayda ittifakla tasdik edil~~' 
.. :ıerı c'Bogv azların yeniden techiz Hariciye Vekili. ltalyanın bize teminat vermesi u rtJ~ 

lnglltereye Akdenlzde yar<1ım taahhUdUnüo devamına 8 

olu n m a Si için vergi koyacak Dün Kamutay..Soğazlar mu!?.~~11!ruz~~!a~!r~=~~!1~~~i le:! '1° 1~.~lyanm verd·01 ..... :.1. 
ve yeniden külfetler teklif namesini tasdik ve onunla alikadar La- ve ek,iz, hiçbir taraftan müdahale imki Temmuzun 27 nci gii";,gil•'~ 

edecek degw ı· ıız '' yihaları kabul için yapmış olduğu top- nı olmıyan baştanaşağı müstakil bir m· gelen İngiltere büy~k .~l'i1:1A.,,at11ı ~ 

B'oğ-:ıtlar mukavelenam~sinin Ka 
mutayca tasdikinden ·.-· . ;. BaŞ\'ekil 
tsnv~': Inönü bir nutuk söyiemiştir. 

Arkadaşlar, yeni Boğazlar muka· 
\"elesi. Türkiyenin emniyetini ve haki· 
ın ıyetini Milletler arasında t eyit eden 
giizel bir vesikadır. 

Dr. Aras bu vesika ile yalnız Tür· 
kiyenin emniyeti için güzel bir hizmet 
ifa etmekle kalmadı. Beynelmilel sulh 
davasının yorulmaz bir yolcusu oldu· 
ğımu bir kere daha ispat etti. (Bravo 
EPS]eri, alkışlar). 

Arkadaşlar, beynelmilel muahede
lerin her biri bir devrin ifadesidir. De· 
nilebilir ki yeni Boğazlar mukavelesi 
923 tenberi yeni Türk devletinin siya 
setini ve varlığını gösteren bir vesika 
drr. 

Bu varlık, herşeyden evvel kudret 
ifade eder . (Bravo sesleri alkışlar), 

Atatürk rejiminin Türk milletine bu 
kadar az bir zaman zarfmda her saha 
da. temin ettiği kuvvet, kudret ve iti
bar, beynelmilel bir sahada tasdik e· 
dilmis oluyor. Dahili siyaset itibariyle 
bütün milletim.izi yeniden itimat ve Ü· 
tihara gark edecek mühim bir hadise 
k:ı.rşısmdayız. (Alkışlar). 

Arkadaşlar, yeni Boğazlar muka· 
,·elesi ile memnun olduğuriıuz diğer 

bir cihet de Türkiyeye, Türkiye siya· 
setine imlletler arasında gösterilen 
yüksek itimattır. 

Boğazlar konferansından memnu
n iyetlc çıkışımızın bir mühim sebebi, 
ala ka.darların hepsinin de memnun çık 
mı~~ olmalarıdır. İştirak edenler kami· 
h•ı imza ettiler. Bu meyanda 923 mu

k::ı v::-lcsini kabul e~ .nemiş olan dostu
m•ız ::;ovyctler de h;zimle beraber im-

~:.a etti ler. Bunu mc .. ınuniyetle kaydet 
n~~yi bir zevk telakki ederim. Ve size 
y ine memnuniyetle haber veririm iti 
bu an<la Sovyet ittihadmda dahi Bo
ğazlar mukavelesi tasdik edilmiş bulu
nuyor. ( Alkışlar, bravo sesleri) 

Bu memleket, bir buçuk aydanberi 
h "lecan içinde konferansı takip etti. 
8ıı milletin hususiyetlerini yakından 

tanryanlar \.·e bu milletin tarihini bi· 
!enler, bunu gayet tabii bulacaklardır. 

Boğazlarda yatan ölülerden her ev
ıle bir hatıra vardır. 'J 

B izim, yeni Türldyenin siyasetini 
anlamak için, onun zihniyetini de bil
mek lazımdır. Bizim zihniyetimiz, im
paratorluğun beynelmilel aleme mal 
etmiş olduğu kanaatlerC:.en büsbütün · 
başkadır. Biz, beynelmilel beraberlik 
ve sulh hayatında çalı~ken, geçmiş 

hatıralardan asla kin tutmuyor ve as
la intikam takip etmiyoruz. 

Arkadaşlar, bunun kadar mühim 
olan birşey daha vardır. Biz, korkuya 
müstenit bir siyaset bilmiyoruz. 

Bizim bu siyasetimizi hoş görenler 
bizimle beraber çalışmaktan istifade 
edeceklerdir . . Bizim bu siyasetimizden 
ayrı bir siyaset takip edeceğimizi u
manlar, elbette inkisara uğrıyacaklar· 
dır. 

Ti{rk milletinin, icap ederse, yapa.
cağı fedakarlıkların hıul.ıldu olmadı· 
ğım biliriz. Size haber verebilirim ki, 
bııgiın Boğazların yenideıı teçhiz olun· 
m.a:~ı için vergi koyacak ve yeniden 
kül/ etler teklif edecek değiliz. Biz 
memleketin iyi bir iktisadi ve mali 
siyasetle elde edeceği tabii inkişafın 
diğer ihtiyaçlara olduğu gibi, ordll-8U· 
nun ihtiyacına da kdfi geleceği kanaa
tini muhafaza ediyoruz. Mali siyase· 
timiz bıı noktalardan bir iki defa mi
salini gfüterdiğinıiz gibi, mevcut ver
gilerden bazılarını indirmiye mütema 
yildir . .Bugünkü siyasetimiz budur. 

Beynelmilel vaziyet fevkalade bir 
mecburiyet göstermezse, bu takip et
tiğimiz mali siyasete devam edeceğiz. 

Şimdi arkadaşlar, bu uğurlu top
lantınızı bitirirken hükftmete göster
diğiniz teveccühU reylerinizle bildir
menizi ve bu suretle hükumete, ağır 

mes'uliyetler içinde, yeniden ta21e neşe 
ve hayat vermenizi isterim. (Alkış

lar). 
~--~--~~--------

lngiltere 
10 milyon lngiliz 

lirası ile 

Sovyetlere 
kredi açtı 

Moskova, 31 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: 

18 temmuzda Londrada Sovyetler 
Birliği ticaret mümessili lv.ı... Ozerski 
ile lııgiliz Kredi ve İhracat dairesi di
rektörü M. Mikson arasmdö. mektup. 
lar teati edilmek suretile lngilterenin 
Sovyetler Birliğine beş sene müddetle 
ve yüzde 5,5 faizli 10 milyon !ngiliz 
liralık bir kredi açması hal.kında bir 
anlaşma vücuda getirilmiştir. Bu kre
di ile Sovyetler Birliğinin 1 ağustos 
1936 dan 30 eylül 1937 ,ve !cıdar Sov. 
yellı.;ı in !ngil tereye verecek .eri sipa. 
rişlerin bedeli peşin olarak ödenecek. 
tir. 

Resmimiz dünyanın en büyük gemisi olan Ken. l'rlari'nin Nevyorka son sefe. 
riııi gösteriyor. Bıt transatlant'ik, s6le fi oları Nornuındi'nin rekorunu f)ene 

kıramamt~hr. "Mav; kurdela. rem::ilc, gösterilen şampiyon7uk 
hô.ld Fransızıardadır 

Satılık arsa 
Beyazıtta Sağanağa mahallesi Nur sokağında bütün Marmarayı 

gören 157. metre araa aatılıktır. Ya mndaki 11 numaraya sorunuz. 

lantr büyük bir heyecanla bitmiştir. ke olarak teslim ediyoruz:.,, riciye nazmmn aynı gund ıasa;/'ı.ı 
t t g'ıfll Başvekil smet nönil ve Hariciye ve• m fakla kabul rası komitesinde yapaca deıı ~ 

rJ<e Al il kili Tevfik Rüştü Aras nutuklar söyli~ Kocaeli saylavr Süreyya Yiğit, B~ beyanatın bu hususa taal u .aııat r 't ~( 
yerek hükumetin noktai. nazarını ve bey ğazlar münasebetile Kamu tayda cere• dan malfimat verdi. Bu rır~wUŞ o~~ •k.tı 
nelmilel siyaset aleminde Türkiyenin yan eden müzakerelerin bastırılarak köy mış ve Anadolu Ajansı ne§ ıasası llcu \ı~ı 

ki t · · · ı tm ı d M ht · al · d lJu .... ı~ ı· tı.ıc mev ve esınnı an a ış ar ır. u e !ere varıncaya kadar dağılmasını teklif cıhetle m umunuz ur. 
11

u1<1w· u '~ 11 

lif saylavlar söz almışlar ve son muzaf- edip, bu teklif kabul olunduktan sonra, niz vaziyeti üzerinde 1taıya ar1 ~ ~ 
feriyet karşısında hislerini ve fikirlerini mukavelename reye konmuş ve 376 rey Türkiye, Yugoslavya ve y~ dostal1/ , ~~a$ı 
bildirmişlerdir. le müttefikan kabul edilmiştir. metlerine vermş olduğu ço ıcaYdıı 'h ·~ 

· · k. · A ·rıce -..ı l"e • Harıcıye ve ılı Tevfik Ri.iştü ras Dfiier tAythatar minat İngiltere hükiırn~tı 1.deniı ; 1 · ae,,: 
biri mukavelenamenin tasdikinden ev· ı rek bu vaziyete nazaran Ar- rı·ıııııfl. ,.,. ·1111 Bundan sonra rüsu.mu sıhhiye kanu• e 4a 
vel, diğeri sonra olmak üzere iki nutuk de İngiltere hükfunetince "' . .,., :.J 'h tıı 
.. 1 . t• nuna ek kanun layihalarile Suriyedeki 'daaıesı .. .. ~av l"tltaı 

soy emış ır. Türklere Türkiyedeki Suriyelilere ait tek taraflı teminatın 1 aıyıı itil" 'fi İo 
Har:cıye VekUlm.zln nutku emlak hakkında 2089 sayılı kanunla kalmadığıdır. Filhaki~~ lt . tıısiY1e ti ~ cı t~;ı 
Hariciye vekilimiz bunlardan birinci· derpiş edilen müddetin üç ay daha uzal Ankaradaki büyük clçısı \':JŞJ ıtleV''~\ıı :"ıotttu ~ 

sinde ezcümle demiştir ki: trlmasrna dair kanun layihası ve 3037 ciyenizc İtalyanm aratTtlıdıı~eııdi11' ııı ı~' 
" - BUyük şefimiıı: Atatürk,Lozan Boğaz numaralı kanuna ek kanun tayihasr gö· luk muahedesi i<:aplariyle. doşt'~e ~ '~tk•~ 
lar mukavelenamcsinin tadilinin ergeç rüşülerek kabul edildi. addetmekte" devam ettiğini ôoStl~~ 1 ~~t ai 

bir zaruret olduğunu hervakit ihtar e• Son kanunla 3037 numaralı kanunla lisan ile ifade etmiştir . .. B~ e tıı1f~ , ~ li:;.' 
derdi.Memleketimizin müdafaası için hU verilen fevkal§.de tahsisata ilaveten fev· ahedesinin icaplarına 'furlc1:11dıığ11 ~u. 1 

k<tmetle yapılan askeri müzakerelerde ge kalade menbalardan temin edildikçe ili- da ayni veçhile bağh buıuııll .ıı ' ~.~b 
nel kurmay başkanımız Mareşal Çak - ıop• 

şik cetvel mucibince milli müdafaa ve munnzdur. . al'•' . ~il3ıl 
mak boğazlarda gayri askeri halin mah- kara ve askeri fabrikalar bütçelerinde lnglttereye karşı t:r . ,/ ~tdi}'or 
zurlarını daima ileri sUrmüştür. yeniden açılacak hususi fasdlara tahsi- devam e.t':"IY e 11ııri'1~/ '°nra 

İngilterenin sabık başvekili Mösyö sat kaydedilmek üzere daha beş milyon Diğer taraftan !ngilte' ...... ıı~t~ef fttı1 Mac Donald tarafından tahdidi teslihat . ik ttigıv· 5ıl> ııı ' 1 
liramn sarfına mezuniyet verildi. zrrmın bıraz evvel z re aJa'l1 ]1~ ..ı' it.. t qj. 

komisyonunda teklif edilen malO.m pro· da s a ı·ı4 ·q ' 
Atatilrke ve orduya teşekkür Akdeniz münasebatm J:ll8sıf' ·rr lı.:~lti 

je hakkında hükumetin mütalealarmı eliği aynca tasrih edilnıiŞ 01
1 

.. etsiSl.:1~ .~i'iıı l 
ifade için Cenevredeki murahhasmm: Kamutay başkanı AbdUlhalik Rende.· lta y.. 

1
,v ~~ 

f gün evvel görüştüiiilm bet''".i : 
tarafından irat edilecek nutkun esasla- nm riyasetinde bir hl!yet Montrö za e· "' "!lase ·n". '~ 
rmt burada. arkadaşım Numan Mene - ri dolayrsile Kamutaym şükraıılarzm A- İtalya - İngiltere . .rn~~dı.lğtl ~;t' \,: ~ 
mencioğlu ile birlikte ihzar ederek şe- tatürke arzedecek, kahraman Türk ordu çok iyi bir yola girmış dllıı Af. • 

· ·· Türki tara.fırı · P':ı ' 'I'\ fim İsmet tnönünün tasvibine arzetti - suna Kamutayın şükran hislerini iblağ mesıne gore ye ildiğill1 ~~ ı:ı 
ğim esnada idi ki, büyük Başvekil ar • edilecek, ayrıca bir heyet de İstanbul reye tek tarafh olarak ver aıtıııı' ıt' , 

tık boğazlar meselesinin ortaya konma· şehitliğine, Çanakkaleye, Dumhıpmara ğim taahhütlerin artık. ~etv 11i,il<öıılf ~ Co~ı 
st zamanı geldiğini bana emretmiştir. giderek çelenkler koyacaktır. kalmamıştır. Cumburı~~ı;clc ııcf ,~ lıı 

Bu direktif üzerindendir ki harici - Hariciye Veklllnln lkıncl nutku bu fikir ve kanaatmı yu /, ,~ ~ 
Yemiz bu ı'•e de koyuldu. Kıymetli Baş- arzederim. deti ~ tt 

:ı Mukavelenamenin tasdikinden sonra . av ı' \,, 
vekilimizin talimatım tam yerine getir- Normal bir vaziyetınt ... gilte ı1.~ · ı~ııı Hariciye vekili yeniden söz alarak bü• ,. Q' ~. 
mek için bir bir fırsatı fevtetmediın.On b 1 · · ile yapılan bu beyanatııı:ı .·r .ı, "l ı. ~ 

_ ~ hassa beynelmilel münase et erımız et· . i . . ·....,at~ıı ~ Gt• ~~ 
dan sonraki safahat biraz evvel arzet- ramızdakı sam mı ıtı... ...~ı ~ i!r;; 

rafında beyanatta bulunmuştur: k rtw ~ 1 ~~ 
tigwim gibi tamaınile malumunuz olmuş· münasebetlerine asla do .. ı..ı ,.c1'" , , ~ toh, 
tur. 

_Yeni mukavelenin hususiyeti 
Şimdi yüksek tetkikinize arzolunan 

bu mukavelenamenin esaslı bir hususi
yeti memleketimizin yalnız ayrılmaz bir 
parçası değil, fakat ayrılmaz parçaları
m biribirine bağhyan 'bu kıt'ası üzerin· 
de tam h1kimiyetimizin sade muslihane 
değil çok dostane olarak temin edilmiş
olmas1 ve memleketimizin müdafaası • 
run istilzam ettiği tahkim hakkmm mu· 
kavelenamenin imz:asile beraber tanın -
mış bulunmasıdff. 

1924 Lozan mukavelesile gayri as · 
keri hale ifrağ edilmiş olan komşumuz 
ve dostumuz Yunanistana ait Limni ve 
Samotra adalarına dair olan hüküm de 
Montrö mukavelesile kalkmış oluyor 
demektir ki bundan da ayrıca memnu · 

nuz. 
Bu münasebetle yeni Türkiye siya· 

setinin bir vasfını da tekrar etmek is · 
terim: Kendimiz için iyi gördüğümüzü 
dostlarnnız için de iyi görmek ve hak
knmzda nareva telakki ettiğimiz her 
şeyi yalmz dostlanmız için değ~, fakat 
biç bir devlet hakkında te~ennı etme · 

mek... . 
Memleketimiz için çok hayırlı bir ikbal 

mukaddemesi olarak telakki ettiğim bu 
mukavelenamesinin lutfen ve müstaceli 
yctle tasvip edilmesini yüksek heeytiniz 
c'en rica eylerim.,, 

Söz alan mebus1ar 
( Hariciye vekilinden sonra saylavlaı:

dan Mazhar Müfit, Refik İnce, Berç 
Türker, Hüsnü Kitapçı, Rasih Kaplan, 
Nakiye, Turgut, Yahya Galip ve diğer 
saylavlar söz almışlardır. 

Mazhar Müfit: 
"- Dostlar için Boğazlar açıktır. 

Fakat dü§manlar zorlamak teşebbüsün• 
de bulunurlarsa o Boğa.zlarm da muha• 
fızı olan çelikten daha sağlam Türk or• 
dusunu karşılarında bulacaklardır. Va• 
tanımızı zorlamak ve kapılanmrzı ceb• 
ren açmak hayali hamı arkasmda koşan 
tarın vay haline!., demiştir. 

Refik İnce ezcümle şunları söylemiş• 

tir: 
•• - Biz bugünkü nesil. memlekette 

" Arkadaşlarım: 'S- ı• ,, •ı . ... 
memleket arasmda bugun :ıı:ı ııct '{ 'ar ~ 

Kamutayın bu içtimamdan istifade :süt .. ? y .J ~ ~~· 
ederek arsıulusal münasebetlerin dıgeı münasebet mevcuttur. ı:ıtııŞ pv_, 'lt... ıli~ ' 

ter esnasıocl.:ı 1,ıeılu hCP a·cıye ıt i l~·<ıı 
bir sahadaki inkişafına da ho~urıınıı7_da girmesi için İngiltere har'. .,e ~B / ."ltrı tı~, 
temas etmek istiyorum. 30 haziraııcıa etı ~ i . ~t 

gösterdiği büyük kiyas e•:Ho t '~ıq· t~ı.. 
fevkalade içtima eeen Cemiyet Akvam d trıı I ' 1 "! 

emekleri hürmetle ya e Jıf. ttJ, 
·'Assamblee., sinde belli başb olarak bir vazife biliritn .. , tlcıırı~ ~ t ~~lı r, 
iki mesele bahsa mevzu oldu. . . k ·ı· · bı..ı rıll r ıÇ '1t1 il 

Harıcıye ve ı ımn ıı·tlt ~ ~--
~iri Cemiyeti Akvam misakmda ra Canakkalede yatan şe 1 ,~· ~c~~ 

bazı devletlerce ileri sürülen "Reforıne,, dakika susulmuştur. ,. ~t rl 
yapılmasıdır. Bu hususta Türkiye beı ~c. d 

hangi bir teklif yapmayı şimdilik derpiş --------- 1Jl( d( ~ ~:~·.~ 
etmemiş olduğu gibi bu vadide yapıla- .... 1 dtl J iv ,·~ 
cak tekliflerin müta1ea ve tetkikinden Bey og u D ıo"'· ~ 'A.~ 
a!ıla kaçınmamakla beraber mahiyet ve hah veci yi ya rtt k:'111V'~1ıı; 't~~ 
şümulleri hakkında tam bir maJUmat e Galatada Kemeraltınd11 s~~./ ~U-c 
dinmedikçe tahminler üzet'indc mütalee . . d.. gece ~1 

( ı:.. ' 
latyalı Alı Raşıt un der1 d'~ f \, 1111 

serdini kendisi için isabetli görmediği Beyoğlundaki birahanelesroı<ııgıftı/ ~~ttı(j: 
cihetle mümessilleri söze kanşmamı~tır çıkmış, Melek sinernasr ··r.i.11< /- ğıll • ~~itı, 

Cumhuriyet hükumeti Cemiyeti Ak· k 11 d JtU:J "1'' ~ "i çerken sabı a ı ar an sol ı.r- sı' ~ d~ 
vam nıisakrndan mütevellit mükellefiyet· s;ndan üç eJ silah atarak oğlıl ıı:,,~ı t hnıı 
leri icabında İtalya hakkında tatbik emi:: yaralamıştır. Yaralr Be}' p.li , 'ık 
olduğu iktisadi ve mali tedbirleri 15 tem- ne kaldmlıruştır~Kü~iik 
muzda kaldırmıştır. sonra kaçmıştır 

Akdeniz taahhUdU 
İngiltere hariciye nazmrun bu {ev - :\ 

kalade içtima eden Asıiamble'de .rad u•' tlı' 
etmiş olduğu nutukta Saı1ctionlarm kal. Elektrik 
dmlması zaruri olduğunu ileri sürmekle 
beraber İngiltere hükiim~tinin Akdeni2 ile ııl 
devletleri ile misakın 16 ncı maddesinin J f P et 
tatbikatından mütevellit karşılıklı taah· Samatyada b ,, " 
hUtlerine i§aret etmiş ve "Sanction,, tarın Cery&DB kapJIJ,.t'ıfl~ .~ , 
ka1dınlmasına karar verilse dahi bu ta· garııt" ııı'' f 
ahhütlerin İngiltere tarafından hitama Samatyada Hacı M 0 el' 

d K .... k f a· '-~g~ rrı jaıı ,, 
k 1 .. e ur:u e en ı 501'<" ıe v .,v-

ermiyerek bunu takip edece o an mup· kal İh:anm kansı Makl:1ll .. ,er'' 
hemı.yet devresinde de·r.ım edeceğini ,,e•· i 

· .. · · · takar" ..ıı kaydetmiş ve bu beyanatın, İngiltere nü· ütüsiınun prızını r 
kumetince hadisata tevafuk ettiği takdir pılmış, ölmüştür. ta ,ı o~(. 

ölüm h§.disesine zabı rııfıtl ;l 
olunduğu müddetçe, tesirini muhafaza tıı ..,e• 

d kadmm cesedi doktor .. ...,;.11~ .. 
edeceğini ilave etmiştir. 'Bu beyanat a- gow 

d Yene edildikten sonra ha evvel İngiltere Avam Kamarasın a 
. · · b. verilmiştir. ifade edilmiş ve hükumet1mıze metnı ır 

muhtıra ile bidirilmiştir. 
Cumhuriyyet hükumetinin her hangi . ~~~ , 11 

her türlU taarruz ve müdahaleden ma
sun. pürilzsüz ve tamamen parlak birı 
lıstiklatin sahibi olmak gururunu duyu~ 

bir talebi ve bizimle bir müşavere üzeri· i=::ı:::::Tı~va"~·Jw 
ne yapılmış oımıyan bu bir taraflı taah· p • • e LI '1 ı1· f 
hüdü hükumetiniz takdir ve kaydetmiş ıı H usa m ~~ ,JJ 
ve bilmukabele İngiltere hüklimetine ii Tam idrar tahlili ıoO -~ i1 P l 
müddeti ahvalin icabına göre tarafımız· ~ umum ta.hlilat, Erninofl 011rıd~/ 
dan takdir edilmek suretiyle teminatımı· 1( Eytam · Bankası ıca.ı-Ş1' , 

zın İngiltere hükiimeti tarafından hiç bit fi Bey Hanı. ..~~ 
. h d'l d. w. h ld b' t fl •• ·····:" .. • arzu ız aT c ı me ıgı a e ır ara ı ;;;:::;:::;;;=:=:;:::c::::. •• •• 

olarak devam ettiğini bildirmi~tir, ~ - -

' 



-22-

: ~tdi:? 
~İde il 

kızı Zübeyde Bağdadın en gllzel 
kızı idi 

~ e btni ...... 
'&ıı rn goruşup konuş-
'~ to~)'I 

.qt bu k 
!JM~da g· onu§tnaınızm benim 
"·ıccrrı._ "Çırıe · 1 ~ ~e iJ• sı azını. Orada ba· 

hu\i Ga~l~rdan istifade ede• 
. liııd . 
'~in enın saraydan . tayet ,_ 

~'l:aıt ıu,u emirler ver-
't:ıi ben , .. 

f '~l .... 11 daire oyıerinı. Güzide ne 
'..J 'll "'l etin ne gelsin? 

iP':A ~ tt~aı ;ı batarken. 
1 011 ~ g" ' o h tond . ~neı batarken Gü· 
t halde erırırn. 
. ~ :ıtı:ı.. bende · 

'
·"~da . nıze müsaade edin. 

ıı' ' ! 1rndid b · 1 ~fü.. en azı tertıbat 
.JJ ~\.)..~.ti 

~ ~~·cfııı ,.tı 
. \JbcYt d 

U e tlu 1§an çıktıktan 
1. : staarnı kendi kendine 

uı ~~ "Obcyı 
ı ~ efaunıa klza ne yapacak? 

cıf .J ~01'\ı12ı.1tı Yatak? Bunu pek me"' 
ııP~ s... a hen d aaınafih kızı gönderdik 

''llı 1>1> e Peıı· d 
t wrijtii ~~n en gis!er, ne 

~ t~~ıl'ttıal ın. Şımdilik bahsede 
:' 

1
Yll'nf ı 

t. lonra 
'1alif en· ntuhafız kumandanı 

ın hu 
~ zuruna dahil olu-
c o li 

l? Useyin, N' 
, ll• · eden öyle yüzUn 

it 
ley değil 

c-_,, • Biraz hastayım 
"il?lcrı 
lJ ıı de he 

lJ '"- rn kızarmış, hem ~d 1.1..1n ntı d .. 
~ lııtı. İ" un gece? 
~ıı . akat az 

c ıa . · 
~ ti: e, §ımdi ıözüm·· · · d' 1 ı 

~ -.ııe1 b u ıyı ın e 
c~ll atarken saray cariye• 

' c~b~ bahçc.nin isinde bulu" 
t~ \ Ora!' tJ_beydin köşkUn°C 

~ ra,,' ~arıi b'a bır trıUddet kaldık-
t ıa, lt i)ti 

o Cetiriı saat kadar Tek• . t•ıııı etektir .. 
l~tt . ll2; ki b • ..... 

tı ~ "er· en bu kıza bU '"k 
tarı 'Yorum Ka yu 

t'lt lldan le · çtığı veya baş 
~t'iır ıı C1lan1 ~-Çırrldığı takdirde 

1) • ar oı·· l 
. ~- . um e tezalandmla-
~- ""'l ı~· '( ~ •il\ .. ) ~·ıa ""'~ele • 

c clı cınıarıa J:Uırde ne kadar mu· 
~ d ~iltdan . •arayı eıkı sıkı sar-
L c iç 1Çcriy k' 

d. 't n tride e ımse girebile· 
'ttL ıı n dışa ·~ . tı:nre it rıya kimse çıka-

l\rıı~1ditrc~e,~~t etrniyecek olanla 
' "'ld .. "'ili • lia 1ıtı. nız. Anladın mı? 
tt• ~di 0·· ~ •cıı }'le · 
~ ~'c;o~ttibatı 1:~ git, §imdiden ıa. 

ıı liaı·r dır. 
'<.(,: -~11n ı enin 
~ b· •sebcu Yanından çıktı. 
lt!~i~ta.2! dah: . sarayın bahçesi 
h da:t b· }'anında 12

ahat verelim: 
~t •. 1nadan t 

01an ve irili ufak-
' •ı 1) crckk" ıt ~t ~ııYet . Up eden sara. 

~lar \>e :.tnışti. Yüksek ot
ılhassa gül ağaçla. 

rı bahçeyi bir nevi orman haline getir 
mişti. Bunların arasında zarif çiçek tarh 
ları ve yollar bulunuyordu. Ve bah
seyi dört insan boyu yüksekliğinde 

duvarlar çeviriyordu. 
Güneş batmak üzereyken sarayın 

büyük kapısı itina ile kapatıldı. Ve e. 
mir üzerine iki yüze yakın muhafız, 

sarayın kapılarında ve bahçenin muh
telif yerlerinde yer aldılar. Saray ve 
bahçe tam bir emniyet altında bulu • 
nuyordu. 

Üstelik Hüseyin bahçeyi sıkı bir 
muhafaza altına alan askerlere ortada 
durmamalarını, münasip yerlerde ağaç 
altlarında, duvar diplerinde yer alma
Iannı ve bir lüzum hisı;edilir edilmez 
meydana çıkmalarım emretmişti. 

Bu sırada Eymen de Güzidenin ya. 
nma giderek onu bahçeye çıkarmak ve 
'tlbeytin kö§küne götürmek emrini al
mıştı. 

Güzide bu sırada Mustasımın küçük 
kızı Zübeyde ile bir odada oturmuşlar, 
hem biraz ileride akan Dicleyi ıeyre • 
diyorlar, hem de konuşuyorlardı. 

Güzide halifenin sarayında yerleş -
tiğindenberi Zübeydeden başka hiç kim 
se ile konuşmuyor ve temas etmiyordu. 
Zübeyde, evvela sok güzel, bütün Bağ. 
datta eşi bulunmıyan fevkatade güzel 
bir genç kızdı. İnci gibi parlak ve güzel 
dişleri, elmas gibi ışıl ışıl yanan gözleri 
vardı. Düz siyah saçlarr, tatlı, esmer 
tenine çok güzel uyuyordu. 

Fakat asıl şayanı dikkat nokta, 
Zübeydenin saray efradından hiç kim· 
ae ile samimi olmamasıydı. Herkesi 
hattl anasını, babasını bile sevmiyor, 
sarayda dönen dalaverelerden, yapılan 
zulUmlerden nefret ediyor, tiksiniyor. 
du. 

Güzide ile saraya geldiği günden -
beri alakadar olmuştu. Onun cesaretini 
ve içinin temizli~ini çok takdir ediyor. 
du. Ahbaplıkları çok çabuk ilerlemiş, 

az vakitte içtikleri su ayn gitmez ol
muştu. 

Diğer taraftan Zübeydenin sarayda 
fevkaHide nüfuzu vardı. Babası garip 
bir haleti ruhiye ile bu isyankar ve dik 
kafalı kızma geniş salahiyet vermişti. 
İşte Güzidenüı bir esir, bir cariye ol. 
duğu halde yapmış olduğu serkeglikle
rin hoş görülmesi biraz da bundan ileri 
geliyordu. ÇUnkU halifenin kızı Zübey. 
de, Güzideyi himaye ediyordu. 

Zübeyde soruyordu: 
- Sen Dicleyi neden bu kadar çok 

seviyorsun? Pencereden dışarı baktığın 
zaman gözlerin hemen oraya takılıyor. 

- Biz suyu çok severiz. Gök tan
rısı gibi su tanrısı da bizim en büyük 
mabutlarımızdandır. Su olmıyan yerde 
hnyat ve hareket olmaz. 

(Devamı var) 
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t ~"" '~ ~hitaben: - Eminim. 
'~ llltı haoka k e Para. bulun.. Ferruh Bey ilerledi. Gene kenarda. 

\ ~,~aluııt hn biliyordu? ki taşın üstüne oturdu. Elini b:ışına 
~~ 1~ bir haı~Ird.ı. Son de. dayadı. Alnından soğuk terler akı. 
~ ttıı~l sı..ıaı~ntdı. yordu. 
ah~~ b<l§ka şekil- Ur~ktan Mahir ona. di!tkatle bakı. 
lta~lta b~· ParaYı vo-z-k yor, için için söyleniyordu: 
ı "'l' ı.ı_• l var -.....u- en ya. - Korkuyor. Cinayeti İ§lediği 

, · '~ ~ lrıtydı? meydana çıkacak diye korkuyor! 

~"Jı ~~ 0Ittu.. Odada yal- O esnada bayırın üstünden hadise-
1.ı~ ~ llıbapı yi seyredenlerden biri bağırarak yere 

~ t -~~til\ ~tcl~z~ birine yuvatla.ndı: 
tı-~~ ~ora olan ahJ. ağır.a yayıl. - lmdat, imdat boğuluyorum!. 

ltt ~ ~lıha !ksızın biri Bu, köyün delikanlılarından on beş 
~~~ ~ · ' adanı ihtiyar yaşında Feyzi isminde bir gençti. Çır. 
~ e bı.. ıstcnıed: • ' 
~ • ~ • •• tt pınarnk bayıldı. Naili Bey Hemen 

İniı? y Söylemedim! koşt•ı epey uğaştı.ı;tan sonra ayılt-
tı. Lakin o kadar halsizdi ki iki ar. 

1 AÖUSTOS - 1936 

Hatıralarını anlatan ": EFDA'ft TALAT -153- , 

l' atanı salmak isliqen namus ve 
• 

vicdan qoksu u insan ·ar 
cezalandzrilmalzdır ! 

Karanlıkta duvarın dibine sinmiş, ka
yıkhaneye gitmi~ olan irfan reisi bekli· 
yoruz. Dakikalar geçiyor. Her dakika 
geçtikçe heyecan ve helecanım artıyor. 
Acaba bizim balıkçı reise ne oldu? Her" 
hangi bir aksilik mi oldu? Kayığını mı 
götürmü§1er? Yoksa devriyeler tarafın
dan mı yakalandı? 

Gözlerim İrfan reisin gittiği istikame 
te dikilmiş, karanlıkları delmeye çalışa"" 
rak orada geçen şeyleri görmeğe çalışı· 
yor. Fakat karanlık, kalın bir perde gibi 
bir şey göstermiyor. Ve gece insana 
korku veren derin bir sessizlik i~inde .. 
Vakit geçtikçe sabırsızlığım artıyor, ü· 
züntüm çoğalıyor. 

Nihayet, bana saatler kadar uzun ge" 
len on dlkika sonra karanlıklar içinden 
bir hayalet belirdi. Gelen İrfan reiı ol· 
malı idi. Yavaşça seslendim: 

- İrfan reis sen misin? 
- Benim beyim. 
- Ne haber? 
- Sandalı iskeleye getirdim. 

- Gelelim mi? 
- Gelin, gelin .•• 

- Sen bir etrafa bakın, yabancı olma 
sın, aksilik çıkarırlar. 

- Kimseler yok ortalarda .• 
irfan reis tekrar iskeleye doğru ylirü-

meğe baılamııtı. Selaminin kulağına 

bekliyeceğimi söyledim. Fedakar balık· 
çı küreklere asıldı. Sandal bir hamlede 
açıldı. Ve onlar karan1ık içinde derin. 
lere doğru uzaklaştılar. Sandal evveıa 
akıntıyı karşılamak üzere Ortaköy isti 
kametinde yol aldı, biraz sonra da de
niz üzerinde karaltısmdan ve kürek 
seslerinden bir eser kalmadı. 

Onlar gittikten sonra ben tekrar 
eski durduğumuz duvar dibine gelerek 
beklemeğe başladım. Saat kim bilir kas? 

Sabah olmağa bir kaç saat kaldı. Yor
gunluk ve uykusuzluktan bitkin bir hal 
deyim. Fakat, giriştiğim tehlikeli te§eb. 
büs asabımı o kadar germit ki ... kafam 

mütemadiyen işliyor. Bütün düşüncem, 
bütün arzum İngilizlerin ertesi günü 
alaeaklarr tedbirleri önliyebilmek... İn
giliz kumandanlarının hazırladığı hi. 

may~ listesinde isimleri yazılı olan va
tan hainlerinden intikam almalıyız. On. 
larm yaptıklannı yanlarına k:ir bırak· 
mamalıyız. 

Vatanı bir pula satmak istiyen, 
bu namus ve vicdan yoksulu insanlar 
cezalarını görmelidirler. Yoksa onların 

şenaat ve hiyanetleri yüzünden kanla. 
nnı döken bir sürü bigünahın ahını al
mıt oluruz. Artık hesap görülmeli ... 

gözümUn önünden listedeki isimlerin 
sahipleri birer birer geçiyor. Hepsini iğ. 

• renerek, tiksinerek seyrediyorum. 
-. Şimdi bu aaam eni Usküdara g~ · . .. 

!ısladınu 

it k 1..:... 'lL d • "'•..:.... tl k Ne kararmış ylizler~ ne bulanık goz-ç ece , ucn ~cura a ısenın !lleıwue e ar . . 
t"ğ' • .. v k i . k ~ ter ... Hepsinin yaptıklanm bırer bırer 

şıya geç 1 ını ogrenme sın ayıöı • . . h 
bekliyeceğim. Usküdara çıkar çıkmaz hatırlıyoru~ ... ı:epsının kendıne as 

b. t t d 'k d k ·· k'" - mel!netlerı gozümde canlanıyor, bunla
ır vası a e arı e ere mum un me. 

b ·· 1 K 1 y • b k ... du'"q'u'n'u"rken gayzım artıyor, intikam te e surat e ızı topraga gıtmene a .. •• :ır 
· ar ularım roğalıyor Bu sütü ve kanı - Merak etme .. Ben her ;eyı yolun· z :r • v • 

d bozuk herifleri birer birer bogmak ıs-a yaparım. . 
tiyorum. Gecenin karanlığında esk1 po. 

- Ya yakalanırsan ... 
- Baht işi. 

- Senin yakalanman bir ıey 'değil. 
Polis olduğunu öğrenince koyverir· 
ter. Fakat rapor ... 

- Evet raporu ne yapmalı?. 
- Ona bir çare bul. 
- Yırtarım. 

- Tehlikeli .. Parçalarını bulurlar. 
- Çiğner yutarım. 

- Fena değil ... Fakat yakalanma . 
dan evvel .. 

- Evet ..• 
- Pek SiL 

Selami ile duvar boyunca yürüyerek 
kayık iskelesine geldik. O sanda1a at. 
ladı. Ben İrfan reise kendisini iskelede 

kadaşı koluna girerek yl\rlitmeğe mu. 
vaffo.k oldular. Adete. sarhoş gibi 
sendeliyordu. 

Etraftakiler gUIUşmeğe başladılar: 
- Sarhoş ayol. Diz de hastalandı 

sandıktı. 

- Sabah sabah ne içtin ayol. 
- Vallahi bir şey içmedim. 
Galib efendi yukarda olan bitenden 

bihaberdi. Yalnız avdetinde Doktor 
Naili Beyin: 

- Beyhude telaş ettim adi bir sar. 
hoşmuş. 

Dediğini işitti. Oğle yemeğine dai
ma evine giderdi $nat epey olmuştu. 
MUddeiumumt beye yaklaştı Hürmet. 
le selamlıyarak: 

- Müsaade ederseniz gideyim e. 
fendim. 

- Gidebilirsin. 
Yürürken iğildi, tekrar yerde ya. 

tan Remzi Beyin ~scdine dikkatle 
baktt. Yüzünde bir hayret Jfadesi be. 
lirdi. 

Jandarma zabiti Kadri Bey sordu: 
- Ne var Galib efendi? 
- Garip bir şey efendim. 
-Ne gibi? 
- Bakın, dikkat edin." 
İhtiyar doktorun üstündeki çamur- · 

liıı müdürü Tahsin adeta yürüye yil· 
rüye önüme geliyor. Yazıhanesine küs. 
tah bir tavırla kuruluyor ve her biri 

memlekete başlı başına birer ihanet o
lan emirlerini veriyor ... Ondan sonra 
bir sinema şeridi gibi hoca Zeynelabi. 
din, Galip, Nemrut Mustafa, Kiraz 
Hamdi ... 

Aklıma, Kürt Mustafa gelince, bun. 
dan bir müddet evvel §ahidi olduğum 
bir vak'a:Yı acı duyarak hatırladım: 

Dostum Rikatson Hat, daha memle
ketine dönmemişti. Bir Türk divanı 
harbi bir takım masum kimseleri §U 

veya bu bahanelerle m~hakeme ediyor. 
ve bunları ittihatçı veya milliyetçi ol. 

lan gösteriyordu. 
- Görmüyor musunuz? Bu kirler 

topraklar ocakta. ne arar? BhtUn civar 
kireç içinde, halbuki rahmetlinin Us. 
tünd ~ki çamurlar kırmızı toprak ça . 
murıarı. Demek ki Rem1j Bey bura. 

lard:ı. boğulmamış. Bilakis epey iler. 
de, kırların, harap c!eğirmenin tara.. 
fınr!;~ olacak!. 

Hızlı konuştuğu için herkes bu söz. 
leri işitmişti. Ahmet Beyin korucusu 
Hasan çavuş hemen Herle<li. Polis me.. 
murlarımn yanma yaklaşmak için mil. 
saada istedi: 

- Bir şey söylemek :ıı:.tiyorum. 
- Bu işe dair bıldiğin mi \'ar? 
- Belki olur. 

- Gel bakalım söyle. 
- Efendime söyleyim. her zaman. 

ki gibi bu sabah da namaz saatinde 
Jrn"ıic~1m. Abdest aldım. 

- Kısa kes, ne olmuş., 

- Şey efendim. Nnm·.zımı kıl· 

dım, etrafı dolaşmağa başladım. Ma. 
lfım ya duvar yoktur, bizim tarlaların 
hududu harap değirmene irişir. Çalı
ların. üstünde şu pnrça kumaşı bul. 
dum. 

Cc binden ipekli siyah bir kumaş 

duklan için gelişi güzel mahkum edi
yordu. 

Bu divanı harbin başında da meşhur 
Kürt paşası vardır. Bir gün bir iş için, 
Rikatson Hatla birlikte Nemrut Mus. 
tafayı ziyaret etmiştik. Divanı harbe 
verilmiş olan mevkufların vaziyeti üze

rinde bir milddet görüştüler. Rikatson 
Hat, hiç bir şey istemediği halde Nem. 
rut Mustafa eline verilmiş olan Türk

lerin hepsini idam edeceği hakkında 

teminat veriyordu. N'ıhayet, İngiliz za .. 

bitinin müdahalesile iş kabahat dere
cesine göre ceza verilmesi §eklinde hal 
ledildi. Bir aralık Nemrut Mustafa 
bana dönerek dedi ki: 

- Söyle bu zabit beye, ben bu sivri 
burunlu Türklerin burnunu kıracağım. 

Ve köklerine kibrit suyu dökeceğim. İn· 
giliz dostlamnı/ı bu mikroplardan kur
taracağım .. 

Her bir kelimesi birer %ehirli ok gibi 
beynime saplanan bu sözleri Rikatson 
Hata tercüme ettim. Hayretten gözleri 
açıldı. Bir müddet dügündlikten sonra 
şu sözleri söyledi : 

- Bu efendinin ııırtındaki elbise bir 
Türk generalinin elbisesidir. değil mi? 

- Eveti 

Rikatson Hat başka bir şey söyleme
di. bir Nemrut Mustafaya, bir de bana 

baktı ve sustu. Bu ne kadar acı bir sah· 
ne idi. 
kadar 

O zaman, Rikatson Hatla o 
samimi değildik. Olsaydık, 

bana hislerini de açıkça söylerdi. Fakat 
dost ve temiz vicdanlı insan,karşısındakf 

adamın iğrenç maneviyatının bu tezahü· 
ründen nefret duymuştu. Halbu ki, kUrt 

Mustafa , Bu sözlerinin İngiliz zapiti 
üzerinde müsbet bir tesir yaptığını te bu 

hareketin bir kahramanlık telakki edil~ 
ceğini zannederek bizi sUzüyor, yerinde 
bir baba hindi gibi kabarıyordu. 

Ben bu herifin alçaklıkta daha fazla 
rekor kırması için işi hasbihale dökme· 
miş, Rikatson Hatın söz:lerini tercüme 
etmemiştim. 

Karanlıkta, dıvar dibinde bunları dU
günüyor ve sandalın dönmesini sabırsız

la bekliyordum. Raporum Esat beye 
gidince bu namzed.lerin JJyik olduk!an 

akibete kavuşmaları için biz de tedbir 
almağa vakit ve imkan bulmuş olacaktık. 

(Devamı var) 

parçasını çıkarıp uzattı. Bu Doktor 
Remzi Beyin kopan astarı olduğuna 
şUph~ yoktu. 

Müddeiumumi sordu: 
- Başka söyliye~P.ğin var mı? 

Hu.san çavu§ yutkundu: 

- Cinayet harap değirmcnd~ mi 
olmuş. Kaça doğru? 

- Dokuzla on bir arasında. 
Korucu başıru kaldırdı. Seddln 

üzerinden seyreden!ere baktı Bir sa.. 
niye Mahirle gözlel'i karşılaştı. Sonra 
kendisine tcID..sla bakan FelTllh Beyi 
gördü. Bn.Şını salladı ve kalın sesile: 

- Başka söyliyccek bildiğim ;ok. 
Dedi. 
Mi.ddelumumi ısrar edecekti. Lakin 

o sırada bir uğultu gibi ahalinin sesi 
yükseldi: 

- Bakın geliyor. Katil karı gclL 
yor. 

- Gebertmeli!. 
- Hesap sorma!ı! 
Şadiye, Ahmedin geclktiğinf gl5. 

rüncc merak içinde sokak kapısından 
çıkmt§ bakıyor(\u. 

Uçuk, bitkin, ~aekm bir hayal 
gibi. 

(De1Jamı uı:.ır J 



Berlin mektupları: 

Baştan başa her milletin 
bayraklarile süslenmiş olan 

Berlinde 
Türk bayrakları neden az? 

Yazan : izzet M L' hittin Apak 

Berlinin sr;Raı.Mn böyle ~Y!'aklarla ba§tarı başa donan'"n1§tır. Bunlann 
arasında bizim hayra ğım1z da görünüyor. 

Berlin (Olimpiyatlara hususi surct-91 Yalnız bütün şehir olimpiyat müna· 
te gönde":diğimiz arkadaşımızdan) - sebetile milyonlarca bayrakla ve levha· 
Uç gün süren oldukça yorucu fakat eğ- tarla donanmıı, yalnız Berline değil bü• 
lcnceli bir yolculuktan sonra, dün ak- tün Avrupanın en muazzam caddelerin· 
şam Berline çıktık. den birisi olan Unterderlinden de ve 

Bizim meşhur Besim Koşalay, Top bundan büyük meydanlarla, çok yüksek 
gazetesi sahibi dostum Talat Mitat, direklerden hepsi 9-10 metre boyunda 
Spor Postası sahiplerinden Kerim, Ha• olimpiyat ve Alman bayrakları sarkr' 
kem ve gazeteci arkadaşım Ahmet A· yor. Bütün mağazalann camlannda 
dem, hakem Halit Galip ve karısından olimpiyatların meşhur 5 halkası görülü• 
müteşekkil kafilemizle Frederik Strase yor. Sokaklar, bilhassa olimpiyat mec· 

istasyonunda trenden indik. Burada ilk muayaları satan gazetecilerle dolu. 
gözümüze çarpan istasyonun olimpiyat Giyecek eşyalar, bilhassa kadın eşya· 
lara iştirak eden bütün milletlerin koca lan şayanı hayret derecede ucuz. Fakat 
bayraklarile süslenmiş bulunması oldu. yiyecek bahsine gelince iş berakis olu• 
İngiltere, Yunanistan, Mısır, BulgariS"' yor. 

tandan başlayıp da ta Çine kadar daya• Garlarda olduğu gibi sokaklar, mey
nan bu düzünelerle bayrak arasında göz danlarda da muhtelif milletlerin bayrak
lerimiz dakikalarca, şanh ay yıldızımı· lan asılı. Fakat Türk bayrağına buralar· 
zı aradı. .Fakat teessürle gördük ki da nisbeten az tesadüf ediliyor. tık gör
Türk bayrağı unutulmuş. Hepimizin da düğüm Türk bayrağı, seyyar bir yemiş• 
ha ilk başta adeta neşesi kaçmıştı. çi arabasının tepesine diğer birkaç bay• 

Kerim, Beşim ve Talat Mitat evvelce rakla beraber ilişti:ilmiş olan bir kağıt· 
hazırlamış oldukları yerlerine gittiler. tan ibaret oldu. 
Biz de kendimize bir yer bulabilmek i· 
çin, Berlinin baştan başa bayraklarla 
donanmış muazzam caddelerinden geçe· 
rek belediyeye gittik ve 7- 8 saat uğ· 

raştıktan sonra, nihayet Tahminimiz hi
lafına çok güzel bir yer bulduk. Bütün 
arkada~lar yorgun argın erkenden ya• 
taklara yıkılıp kaldılar. 

Ben de ancak bundan sonra, dışarı 

çıkıp Berlini gezdim. 

Şehrin bu kadar donanması yetmez
miş gibi, bu işteki faaliyet hala devam 
ediyor. 

Olimpiyatlara gelecek kafileler henü7 
tamam olmamış. Ancak iki gün sonra 
herkes gelmiş olacakmış. 

Berlinde mütemadiyen yağmur yağı" 
yor ve hava, bir ağustos gününden ziya· 
de, ilkbaharın yağmurlu günlerini hatw 
latıyor. 

. ..... 

~eırDDliil ©>DDm!P'D'1'aı~Daıro açunuırl' 

Allo ! Allo ! Radyo Berli~ 
en büyük spor tezahürüntıfl 

durgunluk veı·en tafsilatı " 
Dünyanın 

akla 
Bugün Almanya saatile saat 16 da yapa:aklar ve beş halkadan mürekkep 60 dansörü iştirak ed~ 

olimpiyatlar görülmemi§ fevkalade mc- olimpiyat bayrağım teşkil edeceklerdir. dansla bir harp ve dövii!,...-
rasimle açılacaktır. ikinci numara caktır. Bunu gene dünY 

Bu açılma merasiminde başta Hitler "Güzellik ve incelik., namını taşıya· dansörlerinden Harald 
olmak üzere tekmil Alman devlet ricali, cak olan ikinci numaraya 2600 genç kız re edecektir. 

iştirak edecektir. Bu numara esnasında Kumanda ve rehberliP' muhtelif hükumetlerden gelen davetli• 
ler, meşhur tayyareci Lindberg vesair 
pek çok tanınmış kimseler hazır bulu• 
nacaktır. 

Olimpiyatlar Yunan, Bulgar, Yugos· 
lav, Macar, Avusturyalı ve Alman atlet 
leri tarafından koşturularak ve elden ele 
geçirilerek getirilen Cenubi Yunanistan 
daki olimpiya dağında Yunanlı genç 
bakire kızlar tarafından yakılan ateşin 
stada varmasile başlayacaktır. 

Merasimin ilk kısmını Hitlerin kısa 

bir nutku ve muhtelif seremoniler teşkil 
edecektir. ikinci kısmı ise 6 sahneden 
mürekkep fevkalade bir gösteriştir. 

Bu gösterişleri ve programı büyük 
Alman rejisörlerinden Dr. Niedecken 
- Gebhardt ile beynelmilel olimpiyat 
komiteleri reisi Baron Pierre de Gouber 
tin hazırlamışlardır. 

Gösterişlerde tutulan esas sanatla 
sporu tevhit etmektir. Fakat hareket 
yapan binlerce kişiye yetecek bir sahne 
yapılamıyacağından ve bilhassa tenvi• 
rat meselesinde tahaddUs edebilecek güç 
lnklerden dolayı bunun bir sahnede de
ğil, fakat bir mahalde yapılması karar
laştmlmıştrr. 

Birinci numara 
Birinci numarayı gençliğin ilk tim· 

aali addedilen küçük çocuklar yapacak
lardır. Bunlar muhtelif ritmik danslar 

meşhur dansöz Palveca mükemmel bir diyetli olduğu bu harp e 
vals yapacaktır. zberg hasmı tarafından 

Gene bu numara esnasında Berlinin cek ve birdenbire meydallll 
yüksek mekteplerinde okuyan 500 Al- 80 dansöz. ölii şeklinin e 
man kızı, top, halka ve Bot dansları 

yapacaklar ve oyunlar oynayacaklar 
dır. 

Dçüncü numara 
Bu numara "oyun ve ciddiyet,, adını 

taşımaktadır. Bütün milletlere mensup 
2000 talebe buna iştirak edecek ve 1200 
tane bayrak taşınacaktır. 

Oyun meydanı her millet için ayrı 
ayrı kısımlara ayrılmıştır. Bu yerlerde 
her millet milli havalarını söyliyecek, 
bu şarkılar hoparlörler vasıtasile her ta· 
rafa yayılacaktır. Bundan sonra sıra ile 
her millet resmigeçit yapacak ve 1200 
bayrak hep birden meydanın ortasında 
bir deniz şeklinde dalgalandınlacaktır. 

Dördüttcü numara 
Dördüncü numara "Erkek kuvveti ve 

bcceriklik., ismini taşımaktadır. Buna 
1000 asker ve 500 idmancı iştirak ede
cektir. Bu numara cirit atmak, gülle at· 
mak, siklet kaldırmak, uzun atlamak gi" 
bi idman ve oyunlardan ibarettir. 

Beşinci numara 
Bu numara "Galibiyet• ve muzafferi· 

yet,.dir. Esası ritmik dans olan bu nu· 
maraya bütün Almanyanın en tamnm:ş 

ve ölüm dansları yapaca 
sözleri de Mary Nigınarı 
tir. 

Son nufl'I 
Bir harika olan bu son 11 

Filarmonik orkestrasının , 
lacak ve 'olimpiyat ahefl~ 
yacaktır. 

Bu numara için stad~ 
şale grupları, dansör. da 
idmancılar, kızlar, çocutd'tı 
erkeklerle hıncahınç dol bl' 
stadyomun dış duvarları 
sı haline girecek ve bütill' 
binlerce bayrağı meydaı\I 
pek denizi haline getirece ed. 

Harp gemilerinden sur~ 
getirilen fevkalade kuvve 
ler sahanın ortasına topl tff. 
da meşhur bestckaı B. :;ı 

sinde Bethofenin dokuı~ 
çalınacaktır. Bu senfoP 
(!'u?.e.l ilahokı ve cennet 

Nihayet borazanlar .,e 
çalmağa başlayacak ve " 
gençliği,. davet edilece: 

Amerikalı atletle 
Ortahğı gene silip süpürecekler mi 
şnm<dlDDDk <Q>ını [Q)ftır [Q)nırnınıcnnn~n keın<dlDDeırA açı 

gaıraılfil'{ÇD ~nnny©ırDaıır 
Disk atma 

Dünya disk şampiyonu İsveçli Ander 
sondur. Fakat 52,42 olan rekorunu Al• 

' man Lampert 52,81 le kırmış bulunu· 
yor. Dünya şampiyonluğuna en kuvvet'" 
1i namzet de şimdilik bu adamdır. Bun· 
dan sonra rekoru 52,76 olan Amerikalı 
Karpeenter ve 52,40 la Alman Şröder 
gelmektedir. Maafamih burada Yunan 
atleti Sillasrn da bir şeyler yapması 

beklenebilir. 

Gülle atma 

Ik 

Olimpiyat hazırlrklarile çalkanan bu 
koca şehirde enstantane ve görüşle gö
züme çarpanl:ırı şöyle hülasa edebili .. 
rim: 

Son defa 8- 9 sene evvel görmüş ol· 
duğum Berlinde esaslı olarak yapılmış 
bü>:ük bir de~iıiklik yokturı , 

Olimpiyatların asıl meraklı tarafı o· 
limpiyat köyünü gördükten sonra anla· 
yacağız. Onun için sayın okuyuculara 
gelecek mektubumda tafsilat vermek ii· 
zere yol yorgunluğu ile yazılan bu mek• 
tubumu burada kesiyorum. 1 

17 ,40 olan dünya rekoruna bu sene
yaklaşılacağı pek umuluyor. Esasen 
Amerikalı Torransın tesis etmiş olduğu 
bu rekor insan gücünün azamisi sayıl• 
makta ve kırılmasına imkan görüleme• 
mektedir. Bu enerji mesela 100 metre 
sürat koşusile mukayese edildiği takdiro 
de 10 saniyeden aşağıya isabet etmek
tedir. 

ATLET 
'(Devamı 10 uncuda) 

Ortalığı silip süpiirccek olan Amerikalı atl~tler 1mstl8i ,,a,pıır 
gelirken antremnanlarım ihmaZ etmediZer!. 



Olimpiyatların güç tarafları Basketbolcular için ilk 

Hangi günler, hangi sahalarda itırazlar başladı: 

Hangi müsabakalar 
yapılacak? 

Basketbol takımı 
iyi seçilmemiş 

~9aa olinı. Yazan: Ulvi Ziya Yenal 
tılaıı' teaku-f1Yad1arınm Berlinde o- test\l çekerek atletlerini idman yap- rinci Berlin olimpiy:ıdları açılmış bu
~ı· i\ıltlanıa çı ve disiplinli bir millet mak üzere Parise götürmüşlerdi. Bu lunacaktır. 
~ ln Olinı a? ha,.~kcte getirıni~ ve gibi güçlüklerden başka, misafir ola- Olimpiyad hareKetlerini takip ede
~ 011lııan h I>ıyadları sen~. trdeııberi rak gelen binlerce sporcunun yatma- bilmek için her şeyden evvel programı 

Bir senede yapılan 415 golün 
148 ini atan Feridun Vasfi 
takıma neden ahnmamış? 

~l bir urnrnau bir faaliyetle mü. smı ve yemesini şaşmaz bir intizamla bilmek icap edeı.. Aşağıdıtki tablo si. 
'llo 11nıtıiya~ul re~ hazırlanmıştır. temin etmek de lazımdır. Bunun ha. ze bll hususta Uzım gelen bütün iza. 
J... l' h!I.. ar gıbı' 'h h t kt' '1 ""ekethı.i _ cı an~ümul bir ricinde, bilhassa Berlin gibi Avrupa- a ı verece ır. . ve etmeden aynen koyuyoruz: 
da d~ gibi k o.gamze etmek, on nın merkezi bir §ehrine geleceği tah- Tabloda (S) harfı sabah, (A) bar. B ;r çok münakr.,a ve dedikodular. 

<M.latasaray klü1rü voleybol ve bas- ı 
ketbol kaptanı Ferillun Menemin olim. 
piyada gülen basketbolcularımız hak. 
kındrz yazdığı bir makaleyi bir :ıev ild .. 

~ llnyanın h:a bir müddet zarfın. min olunan iki buc;uk milyona yakın fi .. öğleden so~a, (G) harfi de geceyi ;;--•;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,;;;iiiiiiii;;;;;;;;;iiiiiiiiiii;;;;;;ii;;;;,;;;;;;;,;;;;;;;;;-= 
~rı bUYuk bi UC~dan gelen spor- ziyaretçinin yaşamasını da temin et. gosteı:n~ktedır. Haykırıyoruz'· 
~krrıak r intızaınla. müsabaka- mek icap eder. Elımızde bu basit program olduk. 
~ .. içind'e galipleri muayyen za.- Hulasa müsabakaların yapılacak. tan sonra on beş günlük müsabakaları 1FlQı ırll:< 
de?l cıllin kar RYırnıak, yü.7 binlerce Iarı stadlar mükemmel surette inşa ve kolayca takip edebiliriz. 
~~'·t~dlara g;~klığa meydan verme. tanzim olunacak, en ufak teferrüatı- Bu tablo haricinde yapılacak mera. , Basketbolcuları ve 
fak hiç de koı P çıkınasmı temin et. na kııdar hesap edilmiş bir program sim ve numaraıar da şunıaraır: @OD m ~ n" arltO aı ır 

'~eid en hurda ay bir iş değildir. En hazır~anmış bulunacak, gelecek binler. 1 Ağustos 936 cumartesi günü sa- Türk basketbolcuları hakiki ra. 
~ lh ~n dUeun tcferrüatı bile daha ce sporcu ve milyonlarca ziyaretçiyi at 16 da Olimpiyad stadında açılış ki{Jlerinden çok daha z9.yıf bir ta. 
btr 8 ·Urnaııerj ~e~: ~esbit etmek, bU. bir irtizam altında idare etmek 1cap merasimi. kımla Berlinde yaptıkları hususi 
~~~r rakab:tiz ?nünde tutmak, had edecektir. 16 Ağustos 936 pazar günU saat bi: maçta 45 _ 9 mağlup olmuşlar. 
hır~ en idar nı sızıltıya meydan Bütün bunları yapabilmek için bit. 15 de gene Olimpiyad stadında kapa Buna ekzersiz mahiyt-tinde bir 

0USeledir, e edebilınek cidden güç tabi büyük bir tahsisata Ve O memle. DIŞ merasimi. m.ığlubiyet değil, tam manasi!e bir 
lıl!lın lllpiYadıar ketin spor teşkiltu:.m mükemmeliye- Milli danslar ve mi\lt musikiler: h~zimct derler. Eğer asıl milli maç. 
t'~ııı~illerj e a gelen milletlerin tine fötiyaç vardır. 1 Ağustos 936 cumartesi günU sa. ta da netice bu veya buna yakın o 
\>%-ı heıneıı ~t?fak bir aksaklık kar. Almanlar bütün teşkilatçılık kabi. at 21 de Olimpiyad stadında. ıacaksa müsabakaya girmemeliyiz. 
~er. ıraz seslerini yükselti. liyetl<'rini kullanarak on birinci Ber- Ve 10 Ağustos 936 saat 21 de. ve bir daha da kağıd ve .nasa üze 
~ ~la 1928 lin olimr·· "dlarıru e.~siz olarak hazır- Bwizbol: ri.ıde yapılan hesaplıı.ra ve verilen 
~ ~rinde Aınsterdam oliınpiyad. lamağa mşladır. Bu dakikada 12 Ağustos 936 çarşamba günU sa. hükümlere aldanmamayı birinci 
r~ 1~ keJiın 1 <Amerika ollmpiyad her ~ey hazırdır. Ve yazımızın inti. at 20 de Olimpiyad staduıda. p:en.sip olarak kabul etmeliyiz. 

aıı '~ e erı 17n-·ı b 
ı.ıe 1 .... ~ 11

• ·ı .,~ ı ulunan bir şar ettiği bu saatler içinde, Yunanis. Büyük askeri konser: Bu hadise kulağımıza son küpe 
~· ~rll.in • .ı e gelmiş olan Amerika tanın Olemp harabelerinden büyük bir 13 Ağustos per.{jembe saat 20 de olmalıdır, son! 
"e 0;;tıistını ~::cileri Amsterdam mera.simle hareket ctıni~ olan me~ale Olimpiyad stadında. BlJyle istiyoruz ! 

~l>i;y8.d k §ler, beğenmemişler Berllr.e varmış ve .Alman devlet rei. Programdan sonra mUsabakalar 
oınitesine rE'smen pro- sinin söyliyeceği bir kaç sözle on bi. etrafında malumatı yarın vereceğim. SertoAlu 

19 - Cenub kap.sı (Belli taştı med. 
hal). 

20 - lstasyon. 
21 - HeerstrassP <Meşhur bir cad

de). 
22 - Grünevald. (Meşhur bir semt) 
2J - Deutchlandhalb. (Doyçland. 

dan sonra nihayet basketb...Icular da 
Berliu olimpiyadlarma gidebildirler. 

İlk defa Amerikada 1898 senesinde 
basketbol Amerikan futboluna vücut. 
lart nıüsait olmıya 1 gençlere oynatıl-

Olimpiya.dlara i§tirak ettirilmeme.!i 
dedikodu çıkaran Feriduı, Vasfi 

dı ve el'an Amerik'lda en çok sevilen 
sporlar meyanına ge~miştir 

Derakap 1900 senesinde yani 2 ~ 
(Sayı/ayı çeviriniz) 

halb) 
2~ - DönUf2 treni. 
25 - Telsiz ista~yonu, 
26 - Sergiler. 
27 - Charlottt!nberg. 
28 - Siemensstadt, 
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Hangi müsabakalar nerelerde yapılacak ? Gayri federe kulüpler şamplyoıla~1111 

2 3 4 5 6 7 5 9 10 ' ' '2. 13 t4 t5 '~ 
.Sporların 

YAPJJ.Dı6ı SPORLA~ 
PAZAR 8JZ1ifl7. S'All CAN fFHS ll.//t1A wM4.E f'AlllR f'AZAH!. S'llu Ç11R,; f>ERS. CVHA {İJft!Ai fil un YERLER 

ATLETİZM SA SA SA SA . s ı4 SA S A A 
Ç)UMPıYAT 
Sladmcla 

Gure.$ s G5 G S GS 6IS GS 6 .s G si G 1 l>oY~lAN!J 
HALLE ' 

l'enlaılon 
.Koa.e,..,, s .S A .s s .s Yüzme Havuzu 

E51fRİM AG A6 .5 A 6 .5 A s ..q 5A s .4 GJ 6 5 A G .5 A 5 A 6 5 A S A S A .iimnas~il(,, 
s~zo .. u ... cra 

HOHEY JA IA 
~ 

1-iOl<EY 
A A A A 4 A A ı A A A A .stadınaa. 

HALTER 
G G 6 1 1 

D~ÇLAND 
ve G&ı..t..E l-IALLE 

FL'TBOL A A A A Al Aj 1 A Al A A OLıMPıYAT 
J Ur.il ,,,a. 

POLO 4 A A A A A 1 
Polo 

Sahastna~ 

YAT JA J A JA JA J A j A 

' 

KıEL 

J A 
' Kö'7/Pzındfl 

ATIOLIK j A 5 A .S A 
WANSE6 

4tı~ Poliqonunaa 

HENOBOL A A A 1 A A IA OLİMPiYAT 

A STAIJIN/>4 .. 
1 

8ı51KLET 13/J!J(LET A A A 5 1 l Jf:4dmda 

ATLAMA ' A J Al 1 1 Grünau'da. 

YÜZME 
1 

JA J A JA 5 A YÜZME 
: SA J A S A J A HAVUZUNDA 

BAJffETBOL 1 A A A A A . A A A 
OLılrlPı YAT 

.SVıa ltJnnaa 

J30KS 1 A6 AG A6 G G G 
DoYt;l.ANf) 

1 >-IALLE 

J//t1NA5TİJ( JA JA J A OL/MPIVA{ 
.Staöınol4 

KÜREH · \ JA JA JA A GRÜNAU01.ı 

ATA BINMJ,.. 1 JA JA 1A J JA R01..0 
l 1 Saha~ıni1ıı. . 

S so.bah, A öğleden sonra, G geco olduğuna göre hangi günler, hangi sahaU:ırda hangi müsabakalarır. yapıla
oaklanm bu plan vasıta.sile kolaylıkla atılıyabilirsiniz. 

Şarkey - Joe 
Louis 

Amerikalı atletler 
18 ağustosta 
li arşı laşıyor 

Nc:vyork, 28 - Şarkcy ile Şme1inge 
liar~ı geneçlerde mağlup olan zenc'i 
Joe Louis arasındr. ağustosun on se. 
Jrizinde bir maç yarılacaktır. 

nnııı11111ıııının111ıu-ınıntınuıoım1111ıuı11111ınıuaınmıt1ıım 
ne sonra basketbol ilk defa lstanbul-
da Robert KollErjde oynandı ve bir 
çok c'evreler atlattıktan sonra bugün. 
kil halini aldı. Maalesef nedense, her 
zaman başa gelenlerin ihmalleri yU. 
zlinden bu spor memleketimiz ahalisi
ne lftyıkı veçhile scvdirilernemiştir. 

ötedcnberi Amerikalıların basket. 
boldaki şöhretlerini duyan.z ve tabii
dir ki bu şöhretlerhe istinaden onla.nn 
olimpiyad şampiyoı.•1 olacaklarını k&.
bul '2tmeliyiz. Avr.:ıpa basketbolu, hiç 

eUphcsizdir ki Amr>r~ka basketbolun. 
dan r.ok aşağıdır. Yalnız iki senedir 
yapılan Avrupa eampiyonasından an
ladık ki şimal meırleketlcri daha Us. 
tUn imişler. Nitekim geçen sene Lit. 
vanyalılnr, bu sene de Lehliler AvTU. 
pa şampiyonu oldular. 

Bizim basketbola gelince; Avrupa 
ile temas yapmadık. fakat iyi bir ta. 
kmı yapmak şartile Balkanlılan her 
zaman yeneriz ve yendik. 

Berlin olimpiyadlarmda Türk bas. 
ketbol takımım temsil edenler maal
eııcf iyi seçilmemiş:erdir. Basketbôl. 
dan anlıyan ve maçları takip eden 
herkes çok iyi bilir ki bugün antrene 
olduğu zaman Feridun VaEfi, milli 
basketbol takımının bel kemiğidir. 
Ferid..m Vasfi Gala~nsaray takımının 
son senelerde yaptıfı on sekiz maçta. 
ki 41~ golUn 148 in~ kendisi yapmıştır 
ve bugUn olimpiyada giden cenah oyun 
cularmın en iyisidlr. Bununla here.
her Earlcohba takımında, &.nhabipte 
bu seçilen takımdaki cenah forvetle 
rinden daha iyi bir oyuncu ve şUtçü. 
dür. 

B:ı iki arkadaşı, nedense atlatarnk 
terc:hen götürdükl •ri Rıza (Galatasa. 
ray ılçilncli takımında oynar) ve Sad 
ri (sırf olimpiyadlar clolayıs;ıe sahada 
gördUğUmüz) de de herkes g1bi biz de 
bir şey göremiyoru.:. 

Bugün takım B~rlinde bh iki oyun 
kazanabilir, fakat tam 'l:ı:adro ile, bil 
hassa. kuvvetli bir forvetle gitmi3 ol. 
salardı lıer halde Türk basketbolUnün 
dünJadald mevkiinı iyi tnnıtarak par 
lak bir zaferle dön"bilir1erd •. 

Berlin olimpiyarilarm'1a Basketbol. 
de tasfiyeye uğramak için iki kere 
mağliıp olmak Ifızımdır. Fsrer gene 
de hiç bir oyun kazanamadan d5ner 

(Ba§ tarafı 8 incide) 
Berlin olimpiyadlannda da bu müsa• 

bakayı aşağı yukan eski rekorundan 
yarım metre noksanile gene Tarransın 
kazanması muhtemeldir. Bunun raki· 
bi Alman Völkedir. Völkenin rekoru 16, 
54 metredir. 

Cirit atma 
Bı,ınu da gene eski dünya §ampiyonu 

Finlandiyalı J ervinenin kazanmaBI mu
hakkak gibidir. Bu atletin tesis ettiği 

dünya rekoru 76,69 dur. Jervinenin en 
yakın rakipleri Polonyalı Lokajakidir. 
Bu atletin Tekoru 74,27 dir. 

Çekiç atma 
Diske 27, gülleye 25, ciride 24, mil• 

Jet iştirak ettiği halde bu müsabakaya 
21 millet ittirak etmektedir. Almanlar 
birinciliği Hayn vaııtasile kazanacakla· 
nna emindirler. Amerikalılar ise Dreyer 
in kazanacağından §Üphe bile etmiyor
lar. Bu atletin rekoru 54,94 dür. Dün 
ya rekoru iıe 57,77 dir. 

Yüksek atlama 
Son zamanlarda Conson adında yeni 

çrkan bir Amerikalı zenci iki metre do• 
kuz santim atlayarak yeni bir dilnya re
koru tesis etti. iki metreyi kolaylıkla ve 
eşofmanla atlayan bu adamın Berlinde 
de kazanması yilzde yüzdür. 

Bund,n ıonra 2 metreyi aıan Avua• 
turalyalr Metkalf, Amerikalı Bruke ve 
Japonyalı Aıakuma diğer iyi dereceler 
için biribirlerile çekiıeceklerdir. Bu 
müsabakaya 29 millet ittirak etmekte• 
dir. 

Uzun atlama 
30 millet iştirak edecektir. Birinciliği 

yüz metreyi de kazanacağı umulan gene 
Amerikalı zenci Ovena kazanacaktır. 

Dünyada bu adam kadar (8,13) uzun 
atlayan hiç kimse yoktur. 

!kincilik için Alman Honkla Hayn, 
Amerikalı King ve bir Japon çarprta· 
caktır. 

Sırıkla atlama 
24 milletin iştirak ettiği bu müsaba

kanın galibi meçhQldür. Herkeı bunun 
galibinin Japon Nişida olduğunu zanne· 
derken Varof adında bir Amerikalı dört 
metre kırk santimi aştı. Ve 4,42,5 lik 
yeni bir dünya rekoru tesis etti. 

l'.1aamafih Japonların bu mesafede i· 
yi bir adamları daha vardır. 

O:; adım 
Japonlar bu mesafeyi bir nevi mimi 

müsabaka sayıyorlar. Ve mutlaka kaza· 
nacaklarrnı iddia ediyorlar. Ve olimpi-1 
yatlara Japonya namına iştirak eden üç 
atletin derecesi 15,25 le 15,67 arasında
dır. Müsabakayı da bunlarrn kazanması 
muhtemeldir. Kendilerine rakip ancak 

lerse çok yazık olur Çünkü antrenör ========================= 
olarak giden Bay Scmerclya.nı Ameri lar) nazariyeleri bılmem ki r.e olacak 1 
kada.ı getirdiği akt k kitablan ile Bay tır. 

Nail Moranın her :>.aman (Kuvvetli Galatasaray Basketbol 1~ptan 
yiz, dUnyada da b!zim kadar oynar- J!eMmt. Feridun ! 

Avusturalyalı Metkalfdir. Bu müsaba• 
kaya 24 millet iştirak edecektir. 

110 maniall 
24 milletin girdiği bu müsabakayı da 

Amerikalılar yüzde yilz kazanacaklar• 
dır. Amerika namına müsabakaya gi· 
recek atletlerin liçü de bu mesafeyi 14,2 
de koşmaktadırlar. 

400 manialı 
İşte Amerikalı Hardinin kat'i surette 

birinci geleceği bir mesafe. Hardin iki 
sene evvel Stokholmde bu mesafeyi 
50,6 gibi .fevkalade bir derecede koşa• 

rak bir dünya rekoru tesis etmittir. Bu 
da hala fevkalade bir halde olduğuna 

delildir. 
Yunanlı Mantikas da bu mesafede 

iyi bir derece alabilir. Bu yanşa 26 mil• 
let girmektedir. 

Dekatlon 
Muhtemel olimpiyat galibi Amerika• 

h Morriı, yahut Sievertdir. Almanlar 
kendi fampiyonları Sivertin yaralı ve 
hasta olmasından çok müteesıirdirler. 
Berlin olimpiyatlarına iştirak eden iki 
Bulgar atletinden biri olan Doyçef de
katlona girecektir. İyi derece alacağı 
iddia ediliyor. Diğer Bulgar atleti mara 
tona ittirak edecektir. Bu müsabakaya 
da 24 millet girmektedir. 

Amerlkalllar ne 
umuyorlar? 

Amerikalılar her zaman olduğu gibi 
birinciliği kazanacaklarına yUzde yüz 
emindirler. Yalnız Los Ancelos olimpi• 
yadlarında 15 birincilik kazanan Ameri· 

kalılar Berlinde ancak 11 birincilik U"' 

muyorlar. 

ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük 
İngiltere, Finlndiya ve Almanya tara• 

frndan alınacaktır. Sonra Japonya ve 

daha sonra polonya, taveç, ltalya ve di

ğer devletler gelmektedir. 

.. , ,..,,,,, 
BU ÇILDIR.TICI GUZS:LllGI 

JOLİ ÇAM 
K Q~Mİ. PUDRASI V~ AUIK. 
~NA BORÇLUDUR.. 1 

kim kazanacali 'l , 'I 
Bozkurt mu ? Altın hilal rnı h:r~ 

Eminönü Halkevinin tertip etmiş ol. ( 
duğu turnuva bu pazar gayri federe 
klüpler şampiyonunu tayin edecektir • 
16 klübün girdiği ~u turnuvada finale 
Bozkurt ''e AlbnhilAI klüpleri knlmış. 
lardır. 

Ilir muhitte olan bu iki komşu klü. 
bün finale kalması birbirine eskiden. 
beri rnkip iki kulübü karşı karşıya ge. 
tireccktir. Gayri federe kulfiplerin en 
namlılarından Altınhilal ile kendi fut . 
bol sahasrnda hirçok iyi muvnffakıyet. 
ler kıw,anrnış ve her zaman bir arada 
oynıyan anlaşmış takımiyle Bozkurtun 
karşılaşmasını bütiin civar halkı sabır. 
stzlıkla ve büyük bir merakla bekliyor. 
Bir ayarda olan iki kulübün kuvvetle. 
rini nazarı itibara alarak hangi kulü . 
bün kazanacağını kestirmek güç ise de 
kendi mUtaleamı bildireceğim: 

Altrnhilfıl takımı kuvvl'tli bir mii. 
dafanya malik lıit talnrndrr. Buıı:
muknbil Rıza miistesna förvet hattı da 
yok gibidir. Bütün tehlikeleri.. R·za 
çıkarabilir. 1 

llozkurta gelince: eski Altınordulu 

Müıavinı 
pehlivan 

Cim Londos - Dl narh 

Maçı galibini 
defi etti 

Atina, 1 - Burada bulunarak Dinaı· 
lının antrenmanlarına yardım eden Mü
layim pehlivan yarın yapılacak Cim 
Londos - Dinarlı maçının galibini defi 
etmiştir. 

Bu definin iki tarafça kabul edilip 
edilmiycceği şüphelidir. 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Futbol fikstürü 
Hangi günler hangi 

takımlar 

Zühtünün çalıştırdığı bu tak'~ ı;Jllı; ti 
ın:ın bir arada oynıyan şn ~~tir· "' 
enerjisi fazla bir tnkıına .J1'1

8 fııtll~tJ• 
ziz, Neşet, Mukadder, Jtcfık,ııAJitl ~ 
müteşekkil for hattı A~tı~~ tehlil'' ıD 
ntli müdafaası için biıyü~d fail Jı'tlı" 
yaratabilir. Bozkurdun mU : r. 'fit 
ise Altınhilale nazaran zayıf 1 ıl\11rd~ 
kanaatime nazaran biraz Jl~ tı;l'cr 
lehinedir. Çünkü Rı1ayı İ};u1ıı)~if. 
olan Bozkurt müdafileri c'·ttfY 

·~·eC " tJı• forvet hattını is1ettiremıJ ıı" 
.. 'ııl1 . 

Buna mukabil çok ~eri oynn.,t\ttııı~1 

mış Bozkurdun for hattı . 
için her zaman bir tehJikcdır~ 11tlİ" 

Tabii bunlar hep kanaat, e-beıli.O~ 
o gün Karagümr;.ik stadında f{ll~ı! 
cakhr. Her iki klübe de nıu,·a edeıı 0~ 
lcr temenni ederken siniriennt ,.,el 
naynrak halka güzel bir mnt; se. '11 
m"krini arzu ederiz. )\ '3· f 

P.u turnuvayı tertip edere tdıır
f ederelerin esaslı birer ~l~.P ~sl~efil' 
meydana çıkaran Eminonu d r. 
ııe kadar teşekkür edils~ 

,. 
Hususı 1 bir basketb0, 

Maçında Urugvs1 
yenildik ıı~ 

Berlin, 31 - <}-kilen. kU1
" f,iC'".,I 

sinde iskrimcilerimız !svıçre uıı" dl 
Amerika ve Yugosıavya gf\lP 
müştür. eee.P 

Güreş kuraları varın çel<il~·-~ 
• 1 ı'...ı 

Burada Urugvay basketbO 1 ~·rr yapttğrmız hususi bir bask:t~ şt11j 
45 _ 9 kaybettik. Çaı ')JŞacagtı11el< (f':. 
kımı ise Urugvayı ja yener . ~ 
Amerika şampiyonu olmUŞ bır ~~ 
dır. ~,tv' 

Buradaki görünü3e gö~e.. ~ 
de e::.ı kuvvetli millfıtıer butüJl 't~ 
lerin hilafına olarak Japonlll~e;f 
liler ve Cenubi Amerika :tıUJ\ 

Ber!~ır!'!!~!~~~ü Türki. -d-ir_·-------~ 
ye il~ Norveçten başka 1Uılya ile Ame. B 

1
. 

1
. pı""" 

rika. futbol takımları karşılaşacaktır. e r 1 n o 1 m 1 
Salı günü Almanya, Lüksemburg, · dl 

tsveç, Japonya; çarşamba günü Le. sergisi• a/'!d._.ıı~ 
histan _Macaristan, Mısır Avustur- Y ı:ır'" f 
ya; per§cmbe gUnü de İngiltere. Çin, Berlin, 31 - Gô'lels ))U ~8 ,ç 
Peru _ Fınlandiya futbolcuları k3.rşı. nelmllel olimpiyad sergisiııill 
laşa~2 klardır. • merasimini yapmıştır. 

meireden suya atllyan sporeiLJ 40 

40 metreden sııyn atlıyarı sporett Yükselden wwycı atlayış re~ 
yüzücü Armand Girar tarafından kı rılmışttr. Bu genç şeyye 

wrmdan 40 metre yükseklikten atlamı§. 

ı 



mı.AL 

Seven Kııdın, Fııntoma 

geliyor 
ı Tfvoll canbazhanesl ve 

GUzcl günler 
ALEMDAR ı Çingene baron ve Harp 

muhBblri 
AZAR ı Son uc;uş, y~amnk tstıyo.-

nız. 

KDIALBF.l' ı Frankcştaynm n!şanlL'Jl 

SUREYYA 
HALE 

ve Ateş sac;an ııllıllılar, 

Kara çete 

KADIKOY 
ı Programını blldlrmemfııtır 

ı Vondcrbar 

OSKUDAR 
ı A§k bandosu 

Bağlarbqı HALE bahçesi 
Sekoya kaplan kız 

BALAT 
MtLLJ Er meydanı, lkl yQzlil 

katli 

KARAGOMROK 
OZEN Söz ftilAhmdrr, l{fng 

Kong (tUrkçe) 

Kalam şta 
köş almak 
·s iy nlere 

Kalamış caddesinde 7 n\lmaralı köşk 
satılıktır. Uç dönümden fazla bahçesi, 
iki caddeye kapısı olan dışı yağlıboya, 

içi sanatkarane nakışlarla süslü bulu· 
nan bu köşkün on odası iki salon:ı, ha• 
mamı, taşlığı, çamaşırhğı,kileri, iı; ve dı 

VEREN 

p.ve mutfak uşak odas~ h~vagazi, elek~ --,~~lll~nı-111-111-Hl_W_nı-~-nı-nı_W_nı_nı_ijl-l"_m_W_lll-lll-lm-111-W-~-nı-"1-~-W-nı-~~-~-m-nı_W_W_m_ı~~H-W-~~~~~-ff-~-~-UU-U-HU_tt_W-~ 
trık ve kumpanya suyu tesısatt, kuyusu 

i~h. mevcuttur. Mükemmel nezareti ~ak Riyaziye - Lisan - Fizik - Kimya 
lıyat ve çarşıya yakınlığı olan bu koşk 

hakkında fazla maIOmat almak istiyen• Ve olgunluk dersleri: Türkçe, Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca 
terin Hebr gazetesinde Vala Nureddi- Rusça - edebi, t:ırihi mesleki her türlü tercümeler - gramer, tahrir, ticaret 
ne mUracaatlan. mektupları, bankacılık, ve muhasebe dersleri: Kıyasi ve gayrikıyasi fiillerin 

Fatihte tasnifatı ve tatbikatile cümle teşkili ve esaslı konuşmalar: Kuvvetinize göre 

A ce 1 e satılık ı 6 büyük tablo üzerinde sonsuz mükiilemeler: 5 lisanla ihtiyacınız olan deri( 
arsa !erden her mektebin imtihanlarını da hazırlıyoruz. 1914 senesinden beri 

E'atihtc Kıztar;ı"lda Sofular cadde usulü tedris muvaffakiyetile tanınan (Çemberlitaş karşısındaki yabancı 
sinde Uç tnrafı muntazam cadde, deni Diller ve riyaziye kız - erkek okulu) ecnebi mekteplerini aratmaz, birkaç 
ze nazır, tramvaya ve çarşıya pek ya. derste sınıfta kalmak korkusu da bırakmaz. Dersler hususi tek veya 
kın, dvarı kiı.milen mamur, 702 met. · f k 1 k" ·ı ·· a·· k · d ·ı· 

bb k 
A ··ık .. aynı sını ve uvvette o an 1, 2, 3, 4, 5,6 ışı e gun uz a şam gece e ven ı• 

re mura aı, ısını cızamı mu mus. 4 k" .1 d . 30 k k' ·ı·k ı d · 5 k B'I ı 
t
.
1
.. k"l lt uf yor. ışı e ersı uruş - 6 ışı ı grup a ersı 2 uruştur. ı en er ve 

ta ı uşşe ı ve a ı parçaya m rez arsa b" • 
ı tl kt T libl . . t ılmıyenler her zaman kabul olunur. Haftada kaç ders lazımsa verilir. fsti-

ace e sa ı ı ır. a erının saa on. 1 b"' .. d d' 1 D' k ·· z· ç · k 
d b. k d HABER t . d yen er utun sene evam e ıyor ar. ıre tor ıya etın aya an ıre a ar gaze esın e 
Bay Fethiye mUrat'aatları. nı 111ıııııı11ııı111111ııınıııııııı:111ıııınnıııı11111111ıı1111111ııı1111ıııııma ıını-hi 1ılllll$ıtltffl~Nllll._nllJIB_,ımnıwıt 

Eski kitap alınır 
Eski ve yeni harflerle tUrkçe ve 

başka lisanlarla yazılmı§ her türlü ki
tap alırız. Bir kartla adresi bildirmek 
kfıfidir. 

Adres: İstanbul Ankara caddesi 155 
numara tnkılft.p kitaphanesl. 

Türk Hava Ku:rumu 
Büyük Piyangosu 
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Büyük ikramiye 35.000 Liradır 
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Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Hrahk ikramiyelerle 
(20.000J liralık bir mükafat vard•r. 
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BU TECRÜBEYE 11 . 

TAHAMMUL EDEN i ı' rk e ,,. 
~IALMI ~ i5 
iM R - fi~-~~ ~A l ~ ~ ppg~~I M.~~ ·. ı_: 

~ j,,ff~§/~l ,f~/i}iif/f! fJf;J;, ti 

~~~·erR~PUDDA~~v;:~om ,ı Ha~riveden : 

11 Boğaziç.nde büyük bir mehtap 
1 alemi yapılacaktır. 

Sabah doh'Uzdan akşam ~ d 
saat beşe kadar mat, sa1 :' "Renkli projÖ1<t örlerle tenvir edilmiş büyük bir sal üzer~" : 
ve sevimli bir ten. Gündüz ·ı meşhur yüksek sanatkarımız Bayan Eftalyaya refakat edece . 
tekrar pudralanmıya ha- - h yetı 
cet yok. !şte; havalandın!. güzide musıkişinaslarımızdan miirekkep muhteşem . bir saz e 
mış yeni Tokalon pudrası- lik tabal.ası il~ kaplaı ve i ve milli rakıs 'arımızı icra edecek zeybek takımı.,, b 
nm garanti muhassenatı yüze tabii bir güzellik Ve- btanbulun muhtelif ,,;emt\erinde ve Boğazın ıki lP..raf rnoa oturan sayın halkımızın bu aıet.ll 
bunlardır. Bu cazip hava· rir ve modası geçmiş ve ~ sefasJna ittirakler.a: te:n:n için aşağıda çösterılen sef t'rler t..:rtib edilmiştir: "")1''~ 
landırma usulü, Parisli bir yüze bir makiyaj şeklir.i ~1- ı - Şirketin (71) ı1umar:'\lı vapu•~· snat 20,30 l-1a Köµrüden hareket ederek Beşi~taf .. • l ·de· 
kimyagerin keşfidir. Bu 'etmede kalın adi pucı ı. 'f \ . n • dar, Kuzguncuk, Ortakiiy. Bey~crbeyi, Çe..1gcll·öy, Ar~avutkö,· iskelelerine uğ'rıyarak li~ueıe 
usul dairesinde havası top ralardan tamamen başka• m'l k · 
landrnlmış yegane hafif e ce tır · ,'rl 

bir tesir yapar. Bu ~eni ~ ' 2 - Şirketin (74) numaralı vapu:-u saat 20 de Yenim~hall~den hareketle Büyükdere, 1•.1 
tJ 

Pudradır. Şimdiye kadar Tokalon pudras yu"ze Y"' !lEE ıı· -..r•· 1 
.... gj ya, Be:ykoz, Paıa~~hçe, )' eniköy, lstin;e, Kanlıca, Er.nirgan R. Hisarı, A. Hiaarı ve K"ndi • 

yapılan pudralardan on pışık kaldığı cihetle buna ~ 
defa daha saf ve daha ha- "8 saatlik pudra,, tabir fi lelerme uğrıyarak keı:ar.Jt Bebe-ğe gidece::ktir. 1 .,.. 
fiftir. Bu usul, Tokalon derler. Artık ne parlak bu. ~ .S - Musiki l.eyctin, hamil olan st\1 elektrikle \envir eJilmit olan şiri<etin (73) numar• 1 

pudrasının istihzannda run, ne yağlı cilt göriinmi.' li puruna bağlı olarnk Beb~k açıkl~rında harekete amad"' bulunacaktır. , ıt 
kullanılmaktadır. Işte bu. yecek, belki rüzgar, yağ $1 i1l - Elektrikte. baıtar.başa tenviredilmit olan şirketin (f8) numaralı vapuru Köprüden .s•~,. 
nun içindir ki, Tokalon murun ve terlemnin icrayı ,.~ de şirket idaresi bh""afından sureti mahs1·ı.acla huıurl~rı rica edilı:-n sayın tı.aylavlarımı2la . 1111 bf 
pudrasr, daha muntazam tesir edemiyeceği matı saf 

1
11 ketimizin güzide kumandc: n ve rical= ve partimizin er'<anı meı.subini ve matbuatımızın erif inıle er~ 

ve daha mükemmel bir ve sevimJi bir tel) görüne·" .~ bı şii• ve kalemde .. , güzid ı. bir 2ümreyi hamilen harc~'et ede:~k Bebek açıkıarında diğer va.,W.ıJ 
tarz.da yapışır cildi hemen cektir. il iltihak edecektir. Bu vapurda davetlilere m!ılısus b · r büfe ~hzar edildiği gibi Şehir Ti ı1atro•0 ' 
hemen görünmez bir güze) ~ gelen ıan'atkarlarından Bvy Ha~ım ile bazı cazib aim.,ların huzuru da temin kılınmıştır 0.,-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 5 ~Bebekten saat 71,1 / 2 tahare~et başlanacak veaal, geçecek~lan ~2 numaralı vapurt~~~ 

Tapu ve Kadastro Umum ii de ve onu takiben ıağt scUu 71 ve 74 numaralı vapurlar \l'e bu iki vapurun arkasında davet.,,. 
~ hamil olan 68 numaralı \apur yola devama bachyacaktn . Vapurlar gaye\. agvır yol ile 4nadolı 

Mu .. du·"r1u··gvu··nden •• == :r ~ bilini takib ederek Kanlıca koyu önünne müretteb oldn ds:resirıde l!.vakkuf edecekle-dir. 1"' 
lzmirin Seydiköy nahiyesi hududu içindeki Avunduk zadelere 1 6 - Kanhcada 45 dc.;kika tevakkuftan sonra ay.ni tertiblE' Emirgina tteçilerek Y t>ııikö.fC ~ 

ait oluı> Ziraat Bankasına ipotek bulunan Bulgurca çiftliğinin kadas· dar Rumeli sah~H ve sonra Pa~abahçesinc geçilerelr Ceykoz.<l kad.:r Anadoıu sahili takır' edilt:y 
trosu yapılacağından keyfiyet 2613 sayılı kanunun 8 inci madde.

1
s ve Beykoz Yenipa,.kı Önür.de ..:turu1acakhr. Orada kezalık 45 dakikalık tevakkuftan sc.nra r":ı,r 

sine göre aJakadarlarca bilinmek üzere ilan olunur. (94) ya yoliyle Büyükde-reye gelinerek RüyüKdere ile Sa; ıyer au.sındaki Beyaı;park önün o~ vaPJ. / 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- demidiy~eklerdir Sazhtyetini himilsalıçeken (73~ nuruar~!1vapur denıwliyendiğer rapud~~ 

Bir inşaat mühen
disi alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğünden: 

1 
rafında gayet ağır- olarak mütemadiyen devredecek 'e sa.n' atkaı larırnız e.-ı bedii eserle ·i tereııP 
eyliyeceklerdir. fi 

7 - Bu seferlere aan~a llariyle İ§tirak etmek ist;yer. ler Bebek, Kanlı<.a ve Beykcıa saltı' 

i
~ vapuriarın tevakkuftan ~hrasında sandallarını sala bağlrya~.ifeceklerdir. 1" 

8 - Büyükderede ik! saat t~vakkuftan sonra vapurlaı ayni isheleler~ uğrıyarak avdet ede'' 
lerdir. 

1 Gidip gelme vapur ücreti her~<es için 37 1/2 Kuru.ş'ur . 
~ ~ 
~ Paso ve foto~t"aflı katlar ve her .1rvi abonmarlaı ve hJsusi tenzilat~. biletler bu <1derleor tf = muteber değildir Sayın b: lkınazm gösterecekleri r<>.ğl et k~ 1 ş1smda şirketçe zuhilrat pvsta!a:' Yüksek Mühendis mektebinden diplo

malı ve asgari beş sene inşaat işlerinde 
çalışmış ve askerliğini yapmış bir inşaat 
milhendislne ihtiyaç vardır. Talip olanla
rın ellerinde mevcut \·esalk ile birlikte 
Umum Müdürlüğe müracaatları. (5) 

B pılması mukarrerdir. 
~ Biletler bugt.:.ı:den itibaren Köpr~ ve Boğaziç. iskel~krin-:le s:ı~ılmaktadır. ..fi,. 
~ Sayın halkım\Zin Kiiprüye avdetlerinde Tramvay Şi!ktıiinin her hat i zerinde milr.tarı ki'· 
ii raba bulundurma!< tureti'" ~e gösterdiği a:akayı memr unir tl,. ilan ed~rız. 

r 

'<' mınımmmııınmıınııınmnııııınıııııııı ınnım~nıiın.::ııımrı~ı ru[ 1 ooınıı u · ııı '~ııııı aıı ı ı: ıı: ıı 
Banyo hamamı 

Yemek terlemek banyo ve masajla 
Dün ve Yarın neşriyatı -----,, kuvvetlenmek için yeni örnek bir banyo 

hamam planı ile suyu istenilen hararet• 

H i p n o t i z nı a derecesinde veren of efor adlı duş aıe
tinin ve banyo leğeninde rahat yıkan· 

Şimdiye kadar bizde ilJ'i mahiyet:~ mütalea edilmemi! mak için asma küvetin 25 mayıs 936 

çok m~raklı bir bahiıtir. Hele ruhi mese!elerdeki derin ihtisas1 tarihli beratla alınan yapış ve satış hak• 
dünyaca tanınmıt olan büyük profesör Dr. P. Jane'nin meşhur kı devredileceğinden Vakit propaganda 
eseri muhterem Cemil Sena taraf mdan tam bir itina ile tercüme servisine doktor M. adresine müracaat 

edilmesi rica olunur. 
ve ne!rolunmu~tur. Bu memleliet hesabına büyiik bır ka2anç 
olup üstadı bu tercümesinden dolayı hRssatan teb.·iJ.. eJui2 .. 

Zayi makbuz Fiyat, 100 kuru~. 

V AKIT kütüohaneri - lstanbul - Ankara caddeı; 
Galata İthilat gümrüğünden 8i56 

.. ,1' numaralı beyannamesine ait 220303 
_. _____________ llR - acıı ________ ..., numara ve 1 O - 11 - 1934 tarihli 

------•Dün ve Yarın neşrigaiı -----• 

ÇiÇERON 

makbuzu kaybettim. Yenisini alacağım 
dan eskisinin hükmü olmadığı itan olu• 
nur. 

·Sabetay Abraham Varak 

Eski Roma tarıhirıde hıtabet ,tibarile en ileri gitmiş t-ir Operatör Clrolog 
~alıaiyettir. Zaman.na eu yakın ve:: en yüksek bir tarihçh, ol..rn j Do ktO r 
Plülr.rk tarafından yazı!a.n tercümei hali Haydar Rifat taıa· 1 Süreyya A tamal 
fından tercüme .!!dilmiştir Tarih ve hitabet ile alakadarbol~n· ' Muayenehane: Beyoğlu . Parrna.k JÜDO-RO-NO PER1J. 
lara hararetle tavsiye ederız. Fiatı 40 kuruştur kapı tramvay durağı, Rom" otelı 

T VA l" T l" b I J yanında 121 birinci kat ~8 ~ -evzi mer~zı . n.1 iitbphn tc:;i : lstan u 
Her gün 15 - ?.O ye kada· 

ll!! TCTMW:•Pllbll!i2' (i'·ii --- ı 
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H ABER - ÇOCUK HAFTASI ... 
l ŞEN FIKRA L AR 

Süal-cevap 
Öğretmen - söy. 

le bakayım, ayak
kabı neden yapı • 
lir? 

Doğan - Dcri
Jen. 

Ogretmen - Deri nereden 
sıkar? 

Doğan - Hayvanların sır

tından. 

Öğretmen - Ayakkaplarımı-

f~n derisi ile yenecek etimizi 
,;veren kimdir? 
~ 

Doğan - Babalarımız!. 

O başllyormuş 
_ Anne - Oğ-

~ 
um, .şu Bulduk 
(>peğinin kar§ı • 

.;ma gE"çip dil çı. 
kannaktan ae zaman vaz j!'eçe.. 
ceksin? 

Çocuk - Anneciğim, her za
man evvel kendisi ba~lıyor YU. 
züne bakınız ni'ler yapıyor. 

•• 
Saat: kaç defa 

vurur 
- Cebinı7.1cki saatin seııede 

kaç defa tik tak yaptığını bili
yor musunuz? 

- Hayır. 

4• 
Eğlenceye 

t e 'h ammü l ü 
"'"'Okmuş 

ı;· · • 
~ 116,140,0JO defa. 

Peşinde on, on 

• 

ki çocuğu olan bir 
'<adın şimendüer 

istasyonuna girdi 
ve gişeve yaklaşa.. 

rak bilet istedi. ı · 
Gişeci bu kalaba!ığı görilnce 

sordu: 

- Bayan bu çocuklar hep 
s izin mJ, yoksa bir eğ!entiye mi 
gidiyorsunuz? 

Bayan - Çocuklar hep be
nimdir, ve sizi temin ederim ki 
ıt>u işin eğlenceye tahammülü 
öe yoktur. 

4 .. 

Para almak 
için bir usul 

çinin biri uzun zamandan 
beı. ~orcunu vermiycL 'bir müş
terisine şu mektubu yazdı: 

"Bayan!. Mütead<iit müra.. 
caatlar.ıma rağmen yaptığım 

dişlerin bedelini henüz öd~mc
diniz. Yarın akşama kadar pa
raları göndermezseniz aşağıda. 
ki ilanı gazetelerde neşrcdece
ğimi şimdid .. n arzederim: 

... Az kullanılmış .sağlam tak
ma diş takımı satılıktır. Isti.. 

yenler aokakta numa.. 
rada bayan a mUracaat 
etsinler.,, · 

Bu mektubu alır almaz ba
takçı müşter.i derhal borcunu 
dişçiye göndı>.nniştir. 

. . 
- Bnu bana ne d.ye söyle.. 

din? 
- Seni saymak :zahmetin • 

den kurtarın&. için!. 

4• 
1Bilmeyınce 

Mümeyyiz - Türkjyed~ kaç 
kiİometre §imendüer ·hattı var 
dır?. 

Talebe - Hangi y:ııın şimcn. 
difer hatlarILI soruyorsunuz? 

Mümeyyiz - Hangi yılın o
lursa olsun. 

Talebe - 1610 yılında Türki
yede §imendif er hattı yoktu. 

Bur unun esrarı 

insanların en nazlı kısımların• 
dan biri de burundur. Burunda 
14 pc:rça küçük kemik mevcut 
olduğu için en ufak bir darbeden 
müteessir olmaktadır. Bundan 

dolayı arkadaşlarınızla şakalaşır

ken burnuna darbe indirmemeğe 
gayret ·ediniz 1 

Yektanın 
başına gelenle .r 

Yekta kayık kullanmasının gayet kolay olduğunu iddia e
derdi. Bir gün arkadaşı Fethinin sandalım alarak gezmt·ğe çıktı. 
Biraz dola§trktan sonra: 

._ Artık~ kaptan sayıhnm diye kayıktan inmek tb:ere iskcJe. 
ye yaklaştı. Fakat ... · 

Daha k u vvetli 
imiş , . 

-ı - 1 ---? 

' 
- Söyle bakalım oğlum beş 

kere otuz. ne eder? 
- Yirmi dokuz . 
- Yanlış oğlum. Bunu da ne-

reden çıkardın? Otuz eder. 

- Ben de öyle biliyordum. Fa• 
kat Ahmet aksini iddia etti. Ben 
de ona inandım. 

- Neden 
- Çünkü o benden daha kuV'" 

vetli. 

)$. )$. )$. 
Hıçkırığı kesmek için üzerine 

birkaç damla sirke damlatılmış 
bir ıeker parçası yutunuz. 

Sebep? 

- Köpeğinin kuyruğu neden 
bukadar uzun? 

- Ayaklan uzayacağı yerde 
kuvvet yanlışlıkla kuyruğuna 

gitmi§. 

Bi lnıece 
Dokuz harfli öyle bir Jchk 

ismi bulacaksuuz ki yarwncJtt 
böldüğümüz takdirde bir yanr 

denizde y11py11n bir hyvan , //ık 
yanı da .klllc olsun. 

.Biri'ndyc .Z, jkindyc J fil3'. 

UçllncU_re dolına A-..Je-n1 .- .1#11 
Un.:-0..,. Ao<ld..7r da ~-.u;-h~ 

,,_ .... Arov- ~;ıı"'.....--...A-1"'.r. 
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- Oudan kolay ne Yar?. 

:Mevkutla.n 1.sUcvab cttikt<'.n 
sonra iddinnnmeyi okur ve hep. 
slnin idamını taleb ederiz. Bu 
atlcb hiç şüphe.siz ki bilhassa 
latiyan aljmini son Jı>recc kor
kutacaktır. 
' İddia.nam~ okunduktan son. ra müdafaalarını hazırhmak 

jlzere kendilerine 24 saat müh
let verdiğimlzi de ayrıca bildi. 
~iriz. Bu mUddet zarfında ltnl. 
yan alimini aynca görerek bi?.e 
yardım ettiği ve arkada.slarını 
da buna kandırabildiği takdir -
de kendisini !ıcmen memlt>keti
ne göndereceğimizi söyler. bir
az evvel hazırladığımız planı 

4arfiyyen ta•bik ederiz ... 
Akbar Firozun etrafındaki

ler şefin sözlerini tnsvib ettik
lerinden bir s:ıat sonra mahke
menin kurulmasına ve derhal 
işe başlamasına karar verildi. 
DA('; BAŞINDA MUHAKEME 

Filhakika !)ir saat eonra fev
k~ade mahkeme kurulmuştu. 
M.evkuflarm bulundukları ha. 
pishanenin dı~mdaki uçurumun 
. kenarında üç sandalye dizi!miş. 
tt Ortada yeııil sarıklı bir Hind
li, iki tarafında da daha genç 
iki Hindli ahzı mevki etmiş bu. 
lunuyorlardı. Bunların solun
(Ia da müqdeiumumt vazifesini 
~örecek olan siyah sakallı, çiz. 
meli, müscllah bir Hindli otur
muş bulunuyordu. 

Hakimlerle mliddeiumuminin 
karşısında maznunlar .için yer. 
ler hazırlarunı~tı. 

Onların gcrisir..de ve hakim. 
lerle müddeiumuminin arkaslll
da da iki sıra müse!Jah asker 
heykel gibi durmuş bekliyor
lardı. 

Bu hazırlıklar ikmal edildik. 
ten sonra,, yeşil sarıklı reis 
muhafız ldtaatı kumandanını 
sağırarak rıu emri verdi: 

- Mcvlmfları getirin!. 
Muhafw-.a kıt'atı kumn.:ıdanı 

bir selam vererek geri dündü ve 
icabeden e!n'rleri vardi. 

On dakika sonra başta Gene
ral Campool olduğu halde mev. 
kuflar elleri bağlı olaı-ak mah. 
kemenin huzuruna ~ıknrıldılar. 

Olup blrenden haber'leri ol. 
nıryan mevkuflar büyük bir he
yecan içerisinde bulunuyorlardı. 
Hakimleri ve onların etraf mda. 
kl müselliih askerleri görünce 
)>\i-yük bir ~~n\\ke kat'~ısmda 
'\}u\unü-.ı.hlant\\ \\'.t\~\.m(!'n.\~ 'ne. 

nıdığı için General, Akba4· Fi. 
rozun yeni tir kopıedya hazır. 
ladığından emin bulunuyordu. 
Kurnaz Hindlinin bu sefer yeni 
bir tuzak kurduğunu anlamıştı. 
Fakat etrafında asker dolu ol
duğu için dU~ündüklcrini .ırka
daşlarina. söyliyemiyordu. Bun. 
dan çok üzillüyordu 

Bereket versin int:zar müd. 
deti uzun sü-:medi. Riyaset ma
kamında ~turan Yf'§İl sırıklı 

Hindli celsenin açıldığını ilan 
ederek mtiddC'iumumiyi id".lia. 
namesini ok'.lmaya davet t tti. 

Müddeiumumilik makamını 

işgal eden uzun boylu simsiyah 
gözlü zayıf adam ayağa kalktı, 
elinde tuttuğu kağıdl&rı sıraya 
koydu ve etrrı.fa bir Mzar atfet
tikten sonra ittihamnamcsini 
okumaya. başladı. 

30 büyük sayıfadan m\irek. 
kep olan bu ittihamm.me ,·vve
la mevkufların hüviyeti hakkin. 
da uzun atfsilit veriyor Vt} bil. 
bassa İngiliz generalinden balı. 
sederek onWl AsY,~ milletlı:;rini 
ezmek istiyen gizli bir teşkiltm 
reisi olduğunu diğer mevkuf • 
ların da kendisine yardım et. 
tiklerini kay•.lE>derek, mevkufla.
rı milyonlarca Asyalt!arın ha. 
yatına karşı suikast tertip et. 
mekle ittiham ve hepsinin idam 
cezasına çarptırılmasını isti
yordu. 

İngiliz generalinden ba§ka 
diğer mevkuflar bu hadiseden 
hiç bir şey anlamamışlardı. Ev
velce generali tanımadıkları 

halde onunla teşriki mcsaı et. 
tiklerine dair müddel&muminin 
söylediği sözler hayret1erini 
mucip olmuştu. Bununla bera
ber, vaziyeti kavramadıkları 

için protestoda bulunmaya bile 
cesaret edemiyorlardı. 

Bu umumi ~aşkınlıl. arasmda 
reis, mevkufhra lıitaben şunla
rı söyledi: 

"- lttih<ı.mnameyi dirıtedi. 
niz. Kendinizi miidafaa için si-
ze 24 saat mühlet veriyorum. 
Bu mühletin hitamında mahke. 
me kararını verecektir.,, 

General Campbel derhal a. 
yağa kalktı ve -yüksek sesle ba.. 
ğırdı: 

- Oynadığınız komedyalar 
a_rtık yetişir. Başta şefini? Ak. 
bar Firoz olduğu halde .. izin 

gibi haydutların bizi muhakeme 
etmeğe hak \'e sa\ah\yel\eri 

"1:11.~:c, '\:.\-,: \.'iJ.T'\'iJ. 't\u M~'m.'\a..n-n 
~o\r;.tur. \>rol~ ~e ma'n.sat\an. 

"n-'"L' '4.~'\"\~\)"l."\Un. '~'\\\n• \.~"\\~.~\.'\~ 

dünyanın h:lrınetini kazııu.mış 

namuslu insanlar oldukları için 
bütlin tekliflerinizi rooded~cck-
lerdir. 

Birn.z evvel okunan ittibam. 
name baştau başa saçmalarla 
doludur. Bt-ni ve arkndş.şları. 
mı Asya mil:etlerini ezmek üze. 
re kurulan gizli bir teşkilfıtla 
alakadar addrdiyorsunuz. Bu. 
nun aslı olmadığını herkesten 
evvel siz b·.lirsiniz. Bir defa 
burada bulu"'.'.an arkadaşln: ev. 
velcc beni tanımıyorlar, nattft 
ismimi bile işitmemişlerdi. Ren. 
dimi müdafaa etmeği zül addet
tiğim için şııhsımdan ba.hset
miyeceğim, falmt ma?.nun san. 
dalyasında o·:urttuğunuz diğer 

arkadaşlar.ımı müdafaa ~tmek 
benim için vicdani bir vazifedir. 
Söyliyeccğim sözleri? bir fay. 
da temin etmiyeceğini de bil. 
mekle berab"r sırf bu insani 
vazifeyi yerinE' getirmek için 
bir kaç kelin:e söylemeği istiyo. 
rum. 

Akbar Firozla senelerdenberi 
mUcadeledeyim. Kendisine kö. 
rü körüne hirmet ettiğiniz bu 
adam binlerce, yüz binlerce 
ırkdaşlarınızr öldürmüştür. Ben 

bu cinayetlerin bir kısmına §a
hit olduğum iı;in kendisini yeni 
cinayetler yapmıyacak bir hale 
getirdim. Hatta, itiraf ederim 
ki bu haydu1un idam edilmesi 
ni bile istedi'll. Fakat hükfune.. 
tim buna müsaade etmedi. Ci. 
nayetlerinin clevamma mani ol. 
duğumu görünce Akbar Firoz 
bana karşı büyük bir kin bes. 
ledi ve intikam 8:lınaya J:arar 
verdi. Nihayet aradan uzun se
neler geçtikten sonra beni pen
çesine düşürmeğe muvaffak ol
du. Hakikati olduğu gibi :rabul 
etmeğe alışrr.ış bir a~ker oldu. 
ğum için bu haydudun beni öl
düreceğinden emin buluruyo. 
rum. Kendimi müdafaa edecek 
vaziyette olmadığım için soğuk 
kanlılıkla ölümü karı:;ıılamağa 

hazırım. 

Arkadaşlı.rıma ge:ince bun. 
lardaıı hiç birini evvelce tanı . 

mıycrdum ve kendiJrrile her 
hangi bir temasım yoHu. Şefi 

niz benden intikam almakta 
baklı olduğunu iddia edebilir, 
fakat arkadaŞlarımı caniyane 
maksatlanm• alet edemez. 

Biraz evvel de 1:$Öylediğim 

gibi haydut ı'efiniz profesyonel 
bir katil olduğu için bundan 
sonra da -yeni cinayet\et' -yapa. 
<!.a'n.tu. .fı..nl',l\.'n. '&~n.\~ m\\~:yas\.a 

lüm tehdidi karşısnda onları 

kendi gizli maksadlarına alet 
edebilmek içjn şimdi de muha .. 
keme sahnesıni kurmuştur.,, · 

İngiliz generaE konuşurken 
reis "makamında oturan yeşil 
sarıklı adam biiylik bir heyecan 
geçiriyordu. Generalin doğru 

sözleri onu haryete düşUrmÜ§

tü. Diğer tarafatn Al bar Firoz 
hakkında geaeralin verdiği iza. 
hat da ayrıca derin bir tesir 
yapmı~tı. 

Çok vicdanlı ve namusl:.ı bir 
adam olan ye5il sarıklı jhtiyar 
bakim, maznunlar•n hiç bir ka. 
bahati olmadıklanna kanaat ge. 
tirmişti. Bi!hassa §ahsını mü.· 
dafaa etmek istemiyen lngiliz 
generalin hattı hareketini çok 
beyenmişti. :Müthiş bir vicdan 
azabı içinde bulunan reis, gen~ 
ralin sözünü keserek dedi ki: 1 

- General, hiddetinizi tes.· 
kin ediniz. Size 24 saat .nüıı:..1 
let verdiğimizi bir az evvel söy4 
lemi~tirn. Müdafa:ınızı 24 sa. ı 
at sonra yaı;:arsmız. Şunu da 
söyliyeyim ki muhckemt>miz. 0 

biç bir tesire tabi olmadan sizi 
dinliyecek ve elini vlcda:ıına 
koyarak kar.ınnı verecektir. 

Reis birdenbire ayağa kalktı 
ve sözlerini su manidar kelime.. 
lerle bitirdi: 

- Sizi te'!lin ederim k;, ve. 
receğimiz karar münlıasıran a... 
dalete ve vic::lanmuzm sesine is.. 
tinat edecektir!. 

General Gampbel reisin bu 
sözlerinin manasını anladı ve 
alelacele söy~E>diği sö~lerin reis 
üzerinde mi.isbet tesir bıraktı .. 
ğmı derhal takdir ettiğinden, 
bu müsait vaziyetten istifndeye 
karar verdi. 

Reis mahkemenin 24 saat te .. 
hir edildiğini beyan ederek cel. 
seye nihayet verdiğinden, mev. 
kuflar aynı merasimlt' ve gene 
müsclla.h. muhafıziarır nezareti 
altında olarak hapishanelerine 
nakledildiler. (Devamı var) 

lk.nci Çin sedi 

l'ıH:m1c:ıtennın don y<1r.1na a.ı• 

var çeken yegane memleket Çin 
değildir. Romalılar, tskoçyalıla• 

a\.""-. 

nn akınlarına mani olmak üzc: e 
\n~Ü\.e.tede büyük b\t c\uvat ya\)• 
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Boncuk içi su dolu vazoyu sigaraların içine döküp de bütOn 
aigaralan ıslattıktan sonra gUrültüyU: duyan Cici bayanın hid· 
'detli babası gelmeğe başlad.L Hepsi korkudan tir tir titriyorlard.L 

Baktılar olacak gibi ·değil. Pamuk: 

- Haydi, yavaş yavaş buradan sıvışalım l En iyisi buduı: 
'dedi. 

Öbürleri de hemen peşinden yürümeğe ba§ladılar4 
Fakat pek az ilerlemişlerdi ki arkalarından §iddetli seslet 

gelmeğe başladı. Hepsi tabanlarını yağlayıp kaçmağa başladılar, 
Sarman: 

- Eyvah t Arkamızdan geliyor. Çabuk kaçın diye haykırdı. 
Boncuk da: 

- Aman 1 ne yapacağız? Bir eline geçersek felaket diye dil· 
şünüyordu. 

Ne ise uzun etmiyelim, hepsi birden nefes nefese Cici bayarun 
kucağında yer aldılar. 

Fakat az sonra Cici bayanın babası hiddetli Bav da odaya 
gelmişti. Kediler : 

- Aman yarabbi ne kadar hiddetlenmiş?. 

- Korkudan tir tir titriyorum. 
- Benden de al o kadar •• 
Diye söyleniyorlardı. 
Bu sırada hiddetli bay kedileri toplıyan cemiyete telefon' 

ederek gelip kedileri almalarını söyledi. Kediler bu telefonun 
kendi aleyhlerinde cereyan ettiğini anladılar. Ve Cici bayanın 
kucağından fırlayıp alabildiklerine koşmağa başladılar. 

Boncuk kaçarlarken arkadaşlarına ; 
- Bizi her halde hayvanları toplayıp öldüren müesseseye 

verecek. Biz de hapı yutacağız, diyordu. 

Canbaz ve Fok balığa 
~ '-.. 
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